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Dnr 619-2009

Reviderad avfallsplan för Svalövs kommun och Landskrona stad
Sammanfattning
LSR (Landskrona-Svalövs Renhållning AB) har tagit fram ett förslag till reviderad
avfallsplan för Svalövs kommun och Landskona stad.
Avfallsplanen är inget juridiskt bindande dokument. Planen anger hur kommunen
avser ta hand om avfall inom sitt ansvarsområde, innehåller mål för
avfallshanteringen m.m.
Förslaget som tagits fram ska nu remitteras till ett antal berörda myndigheter m.fl.
Efter detta kommer LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB att sammanställa
inkomna synpunkter och genomföra av eventuell revidering av förslaget. Sedan ska
förslaget ställas ut så att bl.a. kommunens invånare får möjlighet att lämna
synpunkter.
Beslutsunderlag
LSR:s förslag till avfallsplan, inkommet 2010-04-16.
Thorleif Svensson och Jonny Meerwald från LSR lämnar en redogörelse i ärendet
på utskottets möte.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Förslaget till avfallsplan, inkommen 2010-04-06, skickas på remiss för
synpunkter från berörda myndigheter m.fl. under fyra veckor.
 Synpunkter ska lämnas senast den 1 juli 2010 till kommunstyrelsen i Svalövs
kommun.
Expediering:
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Söderåsens miljöförbund
Länsstyrelsen i Skåne län
Villaägarnas riksförbund - region syd
Villaägarna Landskrona/Svalöv
Hyresgästföreningen
Fastighetsägarna Syd
AB SvalövsBostäder/-Lokaler
Svalövs naturvårdsförening
Föreningen Söderåsens Natur
LRF
Skånes jordägarförbund
Ev. ytterligare remissinstanser enl vad som framgår
av remiss inför 2002 års avfallsplan
Kommunförvaltningen (MAN, BLL, TSA, TAM)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 22-2010

Ny renhållningstaxa för Svalövs kommun
Sammanfattning
Nuvarande renhållningstaxa har gällt sedan 2009-01-01. På styrelsemötet för LSR
(Landskrona-Svalövs Renhållnings AB) den 22 mars 2010 togs beslut om att
föreslå ägarkommunerna att anta ett förslag till ny taxa som tagits fram.
Kommunstyrelsen fick information om den nya taxans konstruktion på
sammanträdet den 12 april 2010. Informationen finns sammanställd i en OHpresentation.
Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxa, inkommen 2010-04-21.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, § 61
OH-presentation om nya taxans konstruktion, daterad 2010-04-12.
Thorleif Svensson och Jonny Meervald från LSR lämnar en redogörelse i ärendet
på utskottets möte.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
 Förslag till reviderad renhållningstaxa, inkommen 2010-04-21, antas att gälla
fr o m 2010-07-01.
Expediering:
LSR
Kommunförvaltningen (BLL, TSA, TAM)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Protokoll för anmälan
Protokoll från Vegeåns Service AB styrelse 2010-02-17
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Utdragsbestyrkande

Sida

4
(25)

SVALÖVS KOMMUN
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-04-28

Sida

5
(25)

Dnr 404-2008

Planering för Röstånga 3:92 (Björkhäll)
- Förslag till detaljplan för Röstånga 3:92, del av Röstånga 5:45 m fl, Billingevägen

Sammanfattning
En översyn av detaljplanen för bl a fastigheten Röstånga 3:92 i Röstånga samhälle
har pågått sedan slutet på 2008. Bakgrunden till att arbetet startade var bl a att
detaljplanen anger ett annat ändamål med området, än den faktiska verksamhet som
sedan lång tid bedrivits i en av byggnaderna (Björkhälls förskola).
Kommunförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till detaljplan för Röstånga 3:92
och del av Röstånga 5:435 m fl, Billingevägen, Röstånga samhälle. Förslaget ställs
ut för samråd under perioden 2010-04-21 – 2010-05-19. Ett samrådsmöte på
Röstånga bibliotek kommer att hållas tisdagen den 27 april 2010, kl 18:30.
Planområdet begränsas i söder av Röstånga kyrka, i öster av riksväg 13, i norr av
Björkhällsgatan och i väster av Midgårdsskolan. Del av Billingevägen och
Skolgatan ingår i området.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra kvartersmarkens användande, förutom
till boende, även till skola (förskola), handel alternativt kontor. Detaljplanen
medför bl.a. att del av allmän plats övergår till kvartersmark och att byggrätten
utökas.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan, daterat 2010-04-01, innehållande förslagsskrivelse till
utskottet, följebrev, planbeskrivning, plankarta, genomförandebeskrivning,
samrådsredogörelse, behovsbedömning, riskanalys och sändlista.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2009-11-25, § 59
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2009-08-05, § 9
Plan- och strategiutskottet 2009-04-29, § 37
Plan- och strategiutskottet 2008-11-26, § 141
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL)
erfordras inte.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 126-2008

Planering för utbyggnad av Ring Knutstorp
- detaljplan för del av fastigheten Knutstorp 10:6, Kågeröd, Motorbanan Ring
Knutstorp AB
Sammanfattning
I samband med att Motorbanan Ring Knutstorp AB hösten 2009 började planera
för att starta ett motorsportgymnasium ansökte man om upprättande av detaljplan
för området. Man anförde att tävlingsbanan behövde byggas ut för att möte
efterfrågan och gymnasieskolans krav.
Plan- och strategiutskottet gav 2008-04-02 dåvarande stadsarkitekt Thor
Heijkenskjöld i uppdrag att teckna planavtal med företrädare för motorbanan. Ett
planavtal tecknades 2008-05-27.
Förvaltningen har nu upprättat ett förslag till en miljöbedömning med utgångspunkt
från det inkomna planprogrammet. Det konstateras att ett genomförande av planen
kan få betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller
andra resurser, och att det därför behövs en miljökonsekvensbeskrivning.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse till detaljplan för del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd,
Motorbanan Ring Knutstorp AB, daterad 2010-04-01.
Förslag till behovsbedömning inom programsamråd för detaljplan för del av
Knutstorp 10:6 i Kågeröd (Ring Knutstorp), daterad 2010-04-01.
Planprogram för utveckling av Motorbanan Ring Knutstorp AB, del av fastigheten
Knutstorp 10:6, daterat 2010-03-31.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2010-01-20, § 5
Planavtal avs upprättande av detaljplan för Ring Knutstorp, daterat 2008-05-27.
Plan- och strategiutskottet 2008-04-02, § 39
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap. 18 § PBL erfordras.
 Programsamråd för detaljplan för del av fastigheten Knutstorp 10:6 i Kågeröd,
Motorbanan Ring Knutstorp AB, ska genomföras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK)
SWECO Architects AB/Ring Knutstorp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Information, Pågående detaljplanearbete
Planarkitekt Vlasta Sabljak informerar om:
b) Redovisning av pågående detaljplanearbete april 2010
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 215-2010

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2010 för tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets verksamheter
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk redovisning för utskottets
verksamheter per den 28 februari 2010.
Redovisningen visar på ett prognostiserat underskott på 1 miljon kr. Avvikelsen
finns inom verksamhetsområdet Vatten och avlopp.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens ekonomiska uppföljning, daterad 2010-04-16.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
Expediering:
Kommunförvaltningen (PMN)
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§ 41

Information, VA-verksamheten
Skriftlig rapport med information om:
b) Verksamhet, driftsekonomi och investeringar inom Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp (NSVA), mars 2010 (Dnr 223-2010)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 510-2009

Ny förskola i Tågarp
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att godkänna hyresavtal för en ny förskola i
Tågarp (KS 2010-04-12, § 81).
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet ska enligt delegationsordningen godkänna
att ett hyreskontrakt avseende verksamhetslokaler för kommunala verksamheter
tecknas hos en extern hyresvärd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, § 81
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Utskottet godkänner att hyreskontrakt avseende lokaler för ny förskola i Tågarp
tecknas hos en extern hyresvärd.
 Förvaltningen får i uppdrag att se över delegationsordningen vad gäller
godkännande av tecknande av hyreskontrakt hos extern hyresvärd.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BLL, BSN)
Kommunförvaltningen (MAN, BRG)
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Dnr 303-2008

Ansökan om köp av fastigheten Kolema 5:7
- anhållan om reducerat tomtpris
Sammanfattning
Plan- och strategiutskottet har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att låta sälja
fastigheten Kolema 5:7 (PSU 2009-04-09, § 40).
Fastigheten har legat ute för försäljning under närmare ett år. Den fastighetsägare
som bedriver lantbruk intill den aktuella fastigheten har nu på nytt visat intresse för
att köpa fastigheten. Fastighetsägaren erbjuder 65 000 kr för marken.
Någon annan intressent är inte aktuell. Mot bakgrund av detta föreslår
förvaltningen att intressentens erbjudande accepteras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-24, med förslag till
köpehandlingar, daterade 2010-04-22.
Intresseanmälan för köp av mark, daterad 2010-03-23.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2009-04-29, § 40.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Föreliggande köpehandlingar godkänns. Administrativ chef Michael Andersson
bemyndigas att underteckna vederbörliga handlingar.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)
Intressenten

Justerandes sign
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Dnr 94-2009

Förfrågan om förvärv av Södra Svalöv 9:222 (Luggudevägen 3)
- anhållan om reducerat tomtpris
Sammanfattning
Kommunen har fått en förfrågan från en privatperson om att köpa fastigheten Södra
Svalöv 9:222 till ett reducerat pris. Intressenten är ägare till grannfastigheten och
har för avsikt att bygga ett kompletterande hus på fastigheten.
Priset för tomten är 115 400 kr. Intressenterna är villiga att betala 90 000 kr.
Några tungt vägande skäl för reducering av priset har inte framförts. Förvaltningen
föreslår att tomten inte ska säljas till intressenten för ett reducerat pris.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-24.
Intresseanmälan för köp av fastighet, daterad 2010-03-23.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Mot bakgrund av att inga tungt vägande skäl för reducering av tomtpriset
framförts och att tomt som sökande anvisas genom tomtkön ska användas för egen
permanent bosättning, avslås anhållan om reducerat tomtpris.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)
Intressenten
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Dnr 382-2009

Ej bebyggda fastigheter vid Svalövssjön
Sammanfattning
Vid Svalövssjön finns idag tre fastigheter som varit sålda sedan lång tid men som
ännu inte bebyggts. Bygglov har heller inte meddelats för någon av dem.
Genomförandetiden för detaljplanen gick ut 2007-05-21.
Det tycks finnas förutsättningar enligt bestämmelser i plan- och bygglagen för
kommunen att lösa in de tre fastigheterna, i akt och mening att försälja dem till
fastighetsägare som ämnar bebygga dem i enlighet med plan.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2009-09-30, § 42, bl a att
uppdra åt kommunförvaltningen att kontakta berörda fastighetsägare vad gäller ej
bebyggda fastigheter vid Svalövssjön.
Fastighetsägarna tillskrevs och informerades om att kommunen övervägde att
väcka talan enl ovan. De erbjöds också att kommunen skulle lösa in fastigheterna
utan sådan process. Något svar på dessa skrivelser har inte inkommit.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S), Rolf Svensson (C) och Charlotte Wachtmeister (M):  Talan
skall väckas mot fastighetsägarna till Norra Svalöv 16:47, Norra Svalöv 16:67 och
Norra Svalöv 16:68 för inlösen av fastigheterna i enlighet med Plan- och bygglagen
6 kap, 24 §, 2 st.  Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna
vederbörliga handlingar i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-04-21, inkl bilaga, dat. 2010-04-22.
Skrivelser till fastighetsägare av Norra Svalöv 16:47, 16:67 och 16:68, daterade
2010-01-11.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-12-14, § 72
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2009-09-30, § 42
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Talan skall väckas mot fastighetsägarna till Norra Svalöv 16:47, Norra Svalöv
16:67 och Norra Svalöv 16:68 för inlösen av fastigheterna i enlighet med Plan- och
bygglagen 6 kap, 24 §, 2 st.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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 Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar
i ärendet.
Expediering:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 163-2010

Fördjupad utredning inför järnvägsplan för Södertunneln,
Tunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C
Sammanfattning
Helsingborgs stad har skickat en fördjupad utredning inför samråd kring
järnvägsplan för Södertunneln till kommunen för yttrande. Ev synpunkter ska
lämnas till Helsingborgs stad senast den 23 april, men kommunen har fått förlängd
svarstid för att hinna behandla ärendet på utskottssammanträdet den 28 april.
Helsingborgs stad kommer sedan tillsammans med Banverket att upprätta en
järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för
Södertunneln. I detta skede önskar Helsingborg stad synpunkter och
frågeställningar som är viktiga att beakta i det fortsatta arbetet.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, där man bl a för fram att
ombyggnationen kan skapa positiva effekter för omgivande kommuner, och att det
är viktigt att planeringen som sker idag kring utbyggnad av kollektivtrafiken är
uthållig när det gäller kapaciteten.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterad 2010-04-19.
Fördjupad utredning Södertunneln, daterat 2010-02-15.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Förslaget till yttrande, daterat 2010-04-19, antas som utskottets eget och skickas
till Helsingborgs stad.
Expediering:
Helsingborgs stad (hplus@helsingborg.se)
Kommunförvaltningen (TAM)
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Dnr 322-2010

Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar
Sammanfattning
Trafikverken har skickat ”Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar”
på remiss med anledning av direktiv för åtgärdsplaneringen. Ev synpunkter från
Svalövs kommun ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 28 april. Länsstyrelsen
samordnar kommunernas yttranden.
Remissen omfattar förändringar i utpekande av riksintressen för trafikslagens
anläggningar och förändrade kriterier för utpekande av riksintressen för
trafikslagens anläggningar. Verken önskar svar på en del angivna frågeställningar
kring detta.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, där man konstaterar att Svalövs
kommun i första hand berörs av två objekt som klassas som riksintresse;
”Godsstråket genom Skåne” och ”Råådalsbanan”.
Beslutsunderlag
Red. reviderat yttrande, daterat 2010-04-28.
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2010-04-16.
Remisshandlingar, inkomna 2010-03-24.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Förslaget till yttrande, daterat 2010-04-28, antas som utskottets eget och skickas
till Länsstyrelsen i Skåne län.
Expediering:
Länsstyrelsen (camilla.buren@lansstyrelsen.se)
Kommunförvaltningen (TAM)
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§ 48

Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark
Skriftlig information om:
a) Lägesrapport om tomtkö, bokningar och försäljning 2010 (Dnr 315-2010)
Teknik- och servicechef chef Bengt Lindvall informerar om:
b) Billeberga företagspark, lägesrapport (Dnr 72-2008)
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
c) Pågående arbete inom kartverksamheten

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 321-2010

Uthyrning av lokal på fastigheten Södra Svalöv 34:89 (Möllan)
Sammanfattning
Svalövs kommun köpte fastigheten Södra Svalöv 34:89 av Statens fastighetsverk år
2008 för en köpeskilling på 1 600 000 kr. Syftet med förvärvet var bl a att
säkerställa mark för anläggande av busshållplats utmed Luggudevägen samt
parkeringsplatser med anslutning till Möllegatan. Avsikten har varit att sälja
byggnaden för borttransport, men så har inte blivit fallet trots annonsering och
kontakt med presumtiva köpare.
Kommunen har fått förfrågan från Kak & brödboden, som idag har bageri och
konditori vid Svalegatan, om att hyra lokalen. Kak & brödbodens avsikt är att
utveckla den nuvarande verksamheten bland annat genom att göra konditoriet
större.
Förvaltningen föreslår att lokalen ska hyras ut för 11 500 kr/månad exkl. värme, el
och invändigt underhåll med en hyrestid på fem år. Hyran ska räknas upp årligen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-04-19.
Yrkande
Karl-Erik Kruse (S): Ärendet behandlas på utskottets nästa möte.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Ärendet behandlas på utskottets nästa möte.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BLL)
Kak & brödboden
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Dnr 323-2010

Antagande av asfaltentreprenör för åren 2010, 2011 och 2012
Sammanfattning
Kommunens beläggningsavtal med NCC löpte ut vid årsskiftet. En upphandling av
kommunens asfalteringsbehov och behov av smärre ombyggnader gällande åren
2010 – 2012 och med optionsrätt för ytterligare ett år har därför genomförts.
Utvärderingsmodellen har byggts upp av följande kriterier:
1. Pris, som viktas till 70 %.
2. Kvalitetsmodell, som viktas till 10 %.
3. Miljömodell, som viktas till 10 %.
4. Tidigare erfarenheter/referenser, som viktas till 10 %.
Modellen kan ge maximalt 3.0 viktade poäng. Fem anbud kom in. Högst poäng
fick anbud från företag E, 1.98 poäng.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-04-13
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Företag E antas för asfalteringsarbeten samt mindre ombyggnadsarbeten åren
2010 - 2012.
 Förvaltningen uppdras att upprätta tilldelningsbeslut m.m. för att slutföra
upphandlingen.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BLL)
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Dnr 160-2010

Lokala produktionsanläggningar - överföring av kommunernas
anläggningar till Sydvatten AB
Sammanfattning
Sydvatten har utrett förutsättningarna för att ta över alla lokala
produktionsanläggningar för dricksvatten inom delägarkommunerna. I utredningen
har ingått inventering av alla anläggningar samt en kostnadsberäkning för att ställa
anläggningarna i rätt skick.
En ägargrupp har satts samman av representanter för Lunds kommun, Eslövs
kommun, Malmö stad, Lomma kommun och Helsingborgs stad, för att utreda
frågan. Ägargruppen har lämnat en redogörelse med förslag och rekommendationer
om övertagande av delägarkommunernas dricksvattensproduktionsanläggningar,
daterad 2009-10-30.
Sydvattens styrelse beslutade den 4 februari 2010 att ställa sig bakom
rekommendationerna från ägararbetsgruppen under förutsättning att de ökade
kostnaderna som följer med strukturförändringen regleras genom kommunernas
fasta avgift. Styrelsen beslutade samtidigt att överlämna frågan till
delägarkommunerna för slutligt ställningstagande.
Den 23 mars genomförde Sydvatten ett ägarsamråd, där frågan diskuterades.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog den 24 mars 2010, § 29,
kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande där det bl a framkom att kommunen
ställde sig positiv till förslaget att överlämna befintliga dricksvattensproduktionsanläggningar till Sydvatten AB.
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 12 april 2010, § 78, att
återremittera ärendet till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, 78
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-03-24, § 29
Kommunförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2010-03-16.
Sydvattens remisshandlingar, daterade 2010-02-16.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Ärendet bordläggs och tas upp på kommande sammanträde med utskottet.
Expediering:
Sydvatten AB
Kommunens ombud (Leif Hägg, omb, och Christer Laurell, ers)
Justerandes sign
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Dnr 326-2010

Förslag till avtal med Landskrona stad om omhändertagande av
avloppsvatten
Sammanfattning
Landskrona stad och Svalövs kommun tecknade 2006 ett avtal om avledning av
avloppsvatten till Landskrona avloppsreningsverk.
Beslutsunderlag
VA-avtal, tecknat 2006.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Avtalet med Landskrona stad sägs upp för omförhandling av villkoren.
Expediering:
Landskrona stad
Kommunförvaltningen (BLL)
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Dnr 350-2008

Information, Bygglovsansökan för nybyggnad av vindkraftverk,
Tarstad 4:14, och 23:1
Sammanfattning
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden har i beslut den 8 april 2010, § 43, meddelat
bygglov för två vindkraftverk på fastigheterna Svalöv-Tarstad 23:1 och 4:14.
Kommunstyrelsens, tillika utskottets, ordförande Karl-Erik Kruse informerar
utskottet om att han innevarande dag med stöd av ordförandedelegation från
kommunstyrelsen överklagat beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län.
Beslutsunderlag
Överklagande, daterat 2010-04-29
Delgivningskvitto samt beslut från bygg-, trafik- och räddningsnämnden, daterat
2010-04-08.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
--
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§ 54

Information, Verksamheter inom Teknik- och service
Teknik- och servicechef Bengt Lindvall informerar om:
a) Pågående arbeten inom den tekniska verksamheten
b) Pågående arbeten inom kostverksamheten
c) Pågående arbeten inom städverksamheten
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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Dnr 222-2010

Skyddsjägare i Svalövs kommun
Sammanfattning
Frågan om skyddsjägare i kommunen har tidigare hanterats av miljö-, byggnadsoch räddningsnämnden. Efter förändringar i organisationen ansvarar Söderåsens
miljöförbund för delar av skyddsjakten, och tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet för andra.
Det finns idag två skyddsjägare i kommunen. Utskottet beslutade på mötet i mars
att ansöka om skottlossningstillstånd för ytterligare fyra skyddsjägare. Då en av de
tillfrågade personerna föll bort ur beslutsunderlaget vid det senaste mötet, föreslår
förvaltningen att även denne person utses till skyddsjägare.
Uppdraget för de skyddsjägare som utses av utskottet är skyddsjakt på offentlig
plats samt annan kommunägd mark, inom detaljplan under allmän jakttid, för att
förhindra allvarlig skada på egendom, avvärja risk för skada på människor eller för
att skydda vilda djur eller växter.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-03-24, § 32.
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-03-15.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ansöka om
skottlossningstillstånd för ytterligare en skyddsjägare, Bo Nilsson.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA)
Berörd skyddsjägare
Polismyndigheten
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§ 56

Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
a) Pågående arbete inom klimat- och energirådgivning
b) Pågående arbete inom naturvård
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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