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§ 24

Information, Aktuella frågor inom kost
T.f. kostchef Christina Wilhemsson informerar om:
a) Chefsansvar inom kostverksamheten
b) Livsmedelsupphandling samt förlängning av gällande avtal
Livsmedelsupphandlingen är överklagad, utom i de delar som gäller kött och mjölk där
kommunen har tecknat avtal med Bondens skafferi resp. Skånemejerier. Avtalet med
nuvarande leverantör har förlängts i de delar där upphandlingen som överklagats.

c) Framtida organisation och arbetssätt kring bl.a. upphandlingar

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Information, Ekonomi och administration
Ekonom Elham Tizno informerar om:
a) Ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2012 för utskottets verksamheter
(Dnr 1194-2011)
Uppföljningen visar ett resultat för perioden på + 282 tkr för den skattefinansierade
verksamheten, och + 314 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten. För helåret
prognostiseras en avvikelse för den skattefinansierade verksamheten på -760 tkr, och
ett nollresultat för den avgiftsfinansierade verksamheten.

b) Månadsrapport NSVA Svalöv, utfall februari 2012 (Dnr 258-2012)
NSVA har tagit fram en förenklad skriftlig ekonomisk uppföljning, vilken presenteras
för utskottet. Till uppföljningen har NSVA också lämnat ett antal bilagor som finns att
ta del av i diariet.

c) Preliminär budget 2013 för Sydvatten (Dnr 324-2012)
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per 2012-02-29, daterad 2012-03-29.
Månadsrapport NSVA Svalöv, utfall februari 2012, daterad 2012-03-12.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Den ekonomiska uppföljningen per 2012-02-29 noteras.
 Förvaltningen uppdras att vidta åtgärder inom verksamheten kost och städ för att
uppnå budget i balans.
 Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, CWN, EMTO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 191-2011

Återställning av nedlagd deponi i Ask på fastigheten Vindfälle 1:9,
Svalövs kommun
Sammanfattning
På fastigheten Vindfälle 1:9 har Svalövs kommun bedrivit deponiverksamhet
mellan 1982 och 1992. Därefter täcktes delar av marken och användes som
återvinningscentral, vilken avvecklades 2007.
Enligt avtalet med markägaren ska marken återlämnas i odlingsbart skick med ett
minst 30 cm tjockt matjordslager. Efter provtagning har konstaterats att en
återställning av marken till odlingsbart skick troligen kommer att bli mycket
kostsam. Andra åtgärder har därför diskuterats.
Om kommunen köper marken kan därefter åtgärder som behöver göras på
kommunens nedlagda deponier göras i prioriteringsordning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-03-14.
PM Återställning, daterat 2011-06-27.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positivt till köp av aktuell
mark.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, JBLS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 202-2007, 340-2012

Köp av del av Billeberga 1:1, Svalövs kommun
Sammanfattning
Under programskede och plansamråd i pågående detaljplanearbete för
Blomområdet, Billeberga 11:34, har en fastighetsägare inkommit med synpunkter
på att de tänkta bostädernas lokalisering begränsar brukandet av dennes
intilliggande åkerfält.
Fastighetsägaren önskar att en busk- och trädridå skall planteras mellan bostäderna
och åkerfältet och erbjuder kommunen att köpa en 10-15 meter bred markremsa för
ett pris av cirka 85 kr/kvm, dvs. ca tre gånger marknadsvärdet.
Bakgrunden till fastighetsägarens synpunkter och önskemål är att de boende redan
idag inkommer med klagomål avseende besvärande lukter, damm, ljud och ljus
från maskiner på åkerfälten.
Förvaltningen har utrett frågan och föreslår i skrivelse daterad 2012-03-14 att
marken inte ska köpas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-03-14.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Svalövs kommun köper inte föreslaget område av Billeberga 1:1.
Beslutsmotivering
Att planlägga och exploatera jordbruksmark är en vanlig förekommande situation.
Kommunen har ingen skyldighet att lösa in området från markägaren. Vid beslut
om köp får kommunen räkna med liknande anspråk vid planläggning av andra
områden.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MALN)
Berörd fastighetsägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 49-2009

Exploatering av Teckomatorp norra, etapp 2 (Teckomatorp 7:1
m.fl.)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen godkände 2010-02-08, § 21, exploateringskalkylen för
exploatering av Teckomatorp norra etapp 2. Beslutet avsåg 6 350 000 kr för
exploatering samt 3 165 000 kr för investering i VA.
Med nu kända förutsättningar kommer exploateringskalkylen att överstigas.
Nuvarande kalkyl visar att kostnaderna kommer att överstiga kalkylen med
cirka 2 050 000 kr. Förändringen beror framförallt på ett högre anbud för
exploateringen än väntat samt att tillkommande kostnader, s.k. ÄTA-kostnader
(ändrings-, tilläggs- och avgående arbete), bedöms överstiga de kalkylerade.
Med nu rådande förutsättningar, inklusive tilläggsanslaget, måste tomtpriserna
uppgå till 25 000 kr i grundavgift plus 264 kr/kvm alternativt 233 kr/kvm, om
exploateringen ska bära sina egna kostnader. Beslutat tomtpris är 216 kr/kvm.
Kommunförvaltningen anser att ett nytt tomtpris inte bör beslutas förrän
exploateringen är genomförd.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-26, § 41, att fr.o.m. 2012 medge
kommunstyrelsen rätt att fördela medel ur anslaget för nya exploateringar inom
exploateringsbudgeten samt medel ur anslag för avgiftsfinansierade investeringar
avseende nya exploateringar. Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-12, § 40, att,
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, delegera beslutanderätten över
anslag för nya exploateringar i exploaterings- resp. avgiftsfinansierad
investeringsbudget till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse med rev. exploateringskalkyl, daterad 2012-03-16.
Yrkande
Christer Laurell (C), Karl-Erik Kruse (S) och Charlotte Wachtmeister (M):
Exploateringen av Teckomatorp norra, etapp 2, beviljas 1 750 tkr ur anslaget för
nya exploateringar inom exploateringsbudgeten samt 300 tkr för investering i VA
ur anslaget för avgiftsfinansierade investeringar avseende nya exploateringar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-03-29

Sida

7
(17)

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Exploateringen av Teckomatorp norra, etapp 2, beviljas 1 750 tkr ur anslaget för
nya exploateringar inom exploateringsbudgeten samt 300 tkr för investering i VA
ur anslaget för avgiftsfinansierade investeringar avseende nya exploateringar.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, MALN, EMTO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr P 2011-15, 363-2007

Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m fl (stationsområde), Svalövs
kommun
Sammanfattning
Planförslaget syftar till att möjliggöra anläggandet av plattformar för persontåg i
Svalövs tätort och ytor för angöringstrafik till järnvägsstationen. Den ger möjlighet
till planskild förbindelse under järnvägen för gång- och cykeltrafik och för säker
förbindelse till plattformar. Genom utökning av gatumark tillskapas stationsnära
parkering samt separat körfält för anslutande bussar.
Program upprättades inte för förslaget eftersom planens utgångspunkter och mål
motsvarade vad som framgick av Banverkets förstudie under 1999 ”Söderåsbanan,
Nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv”. Förslaget ställdes ut för samråd och
utställning under 2007.
Efter omarbetning 2011 ställdes förslaget ut på nytt fr.o.m. 8 juni 2011 t.o.m. 1 aug
2011. Inkomna yttranden och synpunkter med förvaltningens kommentarer och
förslag till ändringar redovisas i utlåtande, daterat 2011-10-31.
Samrådet har lett till ändringar i planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt
illustrations- och plankarta med avseende på text och bestämmelser.
Genomförda ändringar bedöms inte ge anledning till behov av ny utställning.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet återremitterade ärendet 2012-03-01, § 12,
för dialog med Trafikverket om det ekonomiska ansvaret för den tunnel för gångoch cykelväg som enligt planförslaget ska anläggas norr om bussterminalen.
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket. Verket har skriftligen godkänt
ett tillägg till genomförandebeskrivningen med följande förtydligande:
”Trafikverket utför och bekostar utbyggnad av erforderliga anläggningar och
åtgärder inom trafikområde järnväg Tj.”
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, upprättad 2012-03-19.
Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl., daterad 2012-03-06 (innehållande rev.
utlåtande, rev. planbeskrivning, behovsbedömning enligt MB och
genomförandebeskrivning, daterade 2012-03-06, samt plankartor med
planbestämmelser resp. behovsbedömning, daterade 2012-02-21.)
Avsiktsförklaring gällande Söderåsbanan, TSU 2009-11-25, § 62.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-01, § 12.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-05-18, § 53.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-11-17, § 105.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-10-03, § 109.

Justerandes sign
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Yrkanden
Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (S) och Christer Laurells (C)
förslag till beslut i tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet: Utlåtande, daterat
2012-03-06, godkänns.
Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (S) och Christer Laurells (C)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 9:3
m.fl. (stationsområde), daterad 2012-03-06, antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Utlåtande, daterat 2012-03-06, godkänns.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
 Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), daterad 201203-06, antas.
Expediering av utskottets beslut samt utlåtande:
Kommunförvaltningen (TSA, MALN, ABN-arkiv)
Thomas Svensson, Östra Torggatan 10, 268 71 TECKOMATORP
Svalövs Montessori, Box 112, 268 22 SVALÖV
Trafikverket, Samhälle, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD
Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 KLIPPAN
E.ON Värme Sverige AB, Region Syd, 205 09 MALMÖ
Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne, Box 134, 291 22 KRISTIANSTAD
Svenska stadsnät AB, Bo Malmqvist, Box 85, 261 22 LANDSKRONA
E.ON Elnät Sverige AB, Box233, 281 23 HÄSSLEHOLM
Lantmännen, 205 03 MALMÖ
Gert Appelkvist, Realskolegatan 2A, 268 31 SVALÖV
Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ
Region Skåne, avd för Regional utveckling, 291 89 KRISTIANSTAD

Justerandes sign
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Dnr 884-2011, 345-2012

Detaljplan för del av Teckomatorp 9:7, Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-31, § 8, bl.a. att köpa del av fastigheten
Teckomatorp 9:7 motsvarande totalt ca 30 ha.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-12, § 41, att godkänna förslag till
fastighetsöverlåtelse- samt arrendeavtal för den aktuella marken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-12, § 41.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-31, § 8.
Yrkanden
Charlotte Wachtmeister (M) och Karl-Erik Kruse (S): Förvaltningen får i uppdrag
att till nästkommande sammanträde ta fram ett Start-PM för del av fastigheten
Teckomatorp 9:7, Svalövs kommun.
Christer Laurell (C): Avslag på Charlotte Wachtmeisters m.fl. yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt
Charlotte Wachtmeisters m.fl. yrkande.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande sammanträde ta fram ett StartPM för del av fastigheten Teckomatorp 9:7, Svalövs kommun.
Reservation
Christer Laurell (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)

Justerandes sign
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§ 31

Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark
Planarkitekt Vlasta Sabljak informerar om:
a) Detaljplan för del av Billeberga 10:34 (Blomområdet) (Dnr 202-2007)
Utskottet godkände samrådsredogörelsen och beslutade ställa ut ärendet för granskning
på sammanträdet 2012-03-01. Med anledning av sent inkomna synpunkter gällande
behov av plats för ytterligare avdelningar samt expansion av den planerade förskolan
har samrådsredogörelsen samt plankartan reviderats efter detta beslut.

b) Pågående detaljplanearbete
c) Redaktionell uppdatering av tillväxtprogrammet för Billeberga
Alla tillväxtprogram ska ses över redaktionellt innan sommaren.

Mark- och exploateringsingenjör Martina Larsson informerar om:
d) Pågående/planerade exploateringar
e) Muntlig lägesrapport: Fortsatt arbete med översyn arrendeavtal (Dnr 847-2011)
f) Uppsägning av arrendeavtal, Röstånga marknad (Dnr 279-2012)
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson information om:
g) Uppsägning av rastplatsavtal Nackarp (Dnr 390-2011)
h) Inkommen skrivelse: Gatubelysning i Axelvold - Höga hastigheter på
Västergatan i Teckomatorp - Underhåll av gångbanor och -stigar i Teckomatorp
samt uppräkning av åtgärder som behöver vidtas (Dnr 256-2012)
i) Invigning av kommunhusplatsen – Uppsättning av skyltar
Ordförande Charlotte Wachtmeister (M) informerar om:
j) Ordförandeyttrande över ansökan om uppförande av vindkraftverk,
Simmelsberga 11:1 (Dnr 135-2012)
k) Stadsplanering genom dataspel (SvD 2012-03-18)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Rev. samrådsredogörelse, daterad 2012-03-14, godkänns.
 Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (VSK, ABN)

Justerandes sign
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§ 32

Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
a)
b)
c)
d)
e)

Aktuella frågor inom kost
Aktuella frågor inom städ
Aktuella frågor inom infrastruktur
Aktuella frågor inom gata
Aktuella frågor inom park

Karl-Erik Kruse (S), utskottsledamot, tillika kommunstyrelsens ordförande,
informerar om:
f) Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning (Dnr 218-2012)
Vatten och avlopp:
g) Aktuella frågor inom vatten och avlopp
h) Generellt anstånd gällande avlopp (dnr 1020-2011)
Utskottet uppdrog 2012-01-31, § 5, åt förvaltningen att ta kontakt med Söderåsens
Miljöförbund för att klarlägga möjligheterna till ett generellt anstånd avseende avlopp
till dess att strategin för vatten och avlopp på landsbygden är antagen. Miljöförbundets
styrelse har i beslut 2012-03-06, § 26, bl.a. meddelat att förbundet inte anser det vara
rimligt att lämna ett sådant generellt anstånd.

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 325-2012

Remiss: Förslag till bildande av naturreservatet Klöva hallar i
Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län tar tagit fram ett förslag till bildande av naturreservatet
Klöva hallar i Klippan, Svalöv och Åstorps kommuner. Svalövs kommun har
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast den 2 april 2012.
Syftet med reservatet är bl.a. att bevara och utveckla områdets höga biologiska
mångfald, såsom den rika kryptogamfloran knutna till gamla träden och den
sällsynta faunan. Genom inrättande av ett naturreservat vill Länsstyrelsen också
tillgodose allmänhetens behov av rekreation och friluftsliv samt informera
besökarna om områdets natur-, kultur- och geologiska värden.
Förvaltningen har skrivit ett yttrande över förslaget med tillhörande skötselplan och
konsekvensbeskrivning. I yttrandet meddelas att förvaltningen välkomnar att ett av
Söderåsens värdefullaste naturområden skyddas som naturreservat. Vidare framförs
ett antal synpunkter på samt förslag till förändringar i förslaget.
Utskottets ordförande har inför sammanträdet 2012-03-29 lämnat ett eget förslag
till beslut, där utskottet föreslås lämna följande yttrande till Länsstyrelsen: Tillväxtoch samhällsbyggnadsutskottet har ingenting att erinra mot förslaget till bildande
av naturreservatet i Klöva hallar i Klippan, Svalöv och Åstorps kommuner.
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande, daterat 2012-03-08.
Länsstyrelsens remisshandlingar, inkomna 2012-02-21.
Yrkande
Charlotte Wachtmeister (M) och Karl-Erik Kruse (S): Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet har ingenting att erinra mot förslaget till bildande av
naturreservatet i Klöva hallar i Klippan, Svalöv och Åstorps kommuner.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har ingenting att erinra mot förslaget till
bildande av naturreservatet i Klöva hallar i Klippan, Svalöv och Åstorps
kommuner.
Justerandes sign
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Dnr 427-2008

Avfallssamverkan inom Skåne Nordväst (Sopkoll)
Sammanfattning
Hösten 2010 beslutade de nordvästskånska kommunerna och de tre
renhållningsbolagen som ägs av kommunerna i Skåne Nordväst att samverka med
uppdraget bl.a. att arbeta fram en gemensam vision 2020 och långsiktiga mål.
Kommunfullmäktige i Svalöv beslutade 2011-01-31, § 8, att godkänna förslag till
samverkansbeslut och handlingsplan m.m.
Skåne Nordväst har nu tagit fram ett förslag till övergripande målsättning för
avfallshanteringen (bilaga 1), förslag till samordning och samarbete (bilaga 2) samt
förslag till ägardirektivstillägg (bilaga 3).
Kommunförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2012-03-16 att kommunen ska
godkänna bilagorna 1 och 2. Förslaget till ägardirektivstillägg (bilaga 3) ska
däremot, enligt förvaltningens förslag, inte godkännas eftersom det framtagna
förslaget inte anses vara i paritet med det behov som Landskrona och Svalöv ser
sig behöva i sin ägarroll gentemot LSR.
Kommunförvaltningen betonar att det i kommande beslutsförslag är angeläget att
det framkommer om förslagen från projektet delas av hela projektorganisationen
d.v.s. även av de tre avfallsbolagen LSR, NSR och Nårab.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-03-16.
LSR:s yttrande över förslag, daterat 2012-01-26.
Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering (bilaga 1), daterat 201201-19.
Förslag till samordning och samarbete (bilaga 2), daterat 2012-01-19..
Förslag till ägardirektivstillägg (bilaga 3), daterat 2012-01-19.
Skåne Nordvästs förslagsskrivelse, daterad 2012-01-19.
Yrkande
Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (S), Christer Laurells (C) förslag
till beslut i kommunfullmäktige:  Förslag till övergripande målsättning för
avfallshantering, daterat 2012-01-19, godkänns med följande justering: Bisatsen i
första meningen som lyder ”med avfallsminimering nedan avses restavfall, d.v.s.
avfall som inte kan återbrukas, återvinnas eller energiutnyttjas” utgår.  Förslag till
samordning och samarbete kring funktioner inom avfallshantering, daterat 201201-19, godkänns.  Förslag till ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns
inte.  Svalövs kommun ställer sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i
tjänsteskrivelse daterad 2012-03-16.
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
• Förslag till övergripande målsättning för avfallshantering, daterat 2012-01-19,
godkänns med följande justering: Bisatsen i första meningen som lyder ”med
avfallsminimering nedan avses restavfall, d.v.s. avfall som inte kan återbrukas,
återvinnas eller energiutnyttjas” utgår.
• Förslag till samordning och samarbete kring funktioner inom avfallshantering,
daterat 2012-01-19, godkänns.
• Förslag till ägardirektivstillägg, daterat 2012-01-19, godkänns inte.
• Svalövs kommun ställer sig i övrigt bakom de synpunkter som redovisats i
tjänsteskrivelse daterad 2012-03-16.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA)
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§ 35

Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor
a) Aktuella frågor inom strategiskt miljöarbete och energifrågor
GIS- och planeringsingenjör Jacob Levallius informerar om:
b) Regional vattenförsörjningsplan för länet (Dnr 482-2011)
Länsstyrelsen har fastställt en vattenförsörjningsplan för Skåne. Planen belyser
regionalt betydelsefulla vattenresurser för nutida och framtida dricksvattenförsörjning.
Den ska också kunna fungera som underlag och stöd för fördjupade analyser på lokal
nivå. Planen finns att ta del av i diariet.

Ordförande Charlotte Wachtmeister informerar om:
c) Skånska åtgärder för miljömålen – Information från dialogmöte med
Länsstyrelsen
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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