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§ 111

Information, Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Sammanfattning
Ordförande Leif Hägg (M), samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson och tf stf
räddningschef Ulf Svensson informerar om bygg-, trafik- och räddningsnämndens
verksamhet.
Kommunfullmäktiges beslut
 Informationen noteras.
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§ 112

Allmänhetens frågestund
Ajournering för allmänhetens frågestund kl 18.55 – 19.05

Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
varje sammanträde med fullmäktige.
Endast frågor som berör ärenden upptagna på dagordningen får förekomma. Denna
frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma. Uppgift
härom skall också tas in i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är
upptagna på dagordningen.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden
skall genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen
som behövs för att lämna upplysningar under den.
Frågor ställdes om ovårdade fastigheter, enkelt avhjälpta hinder och strandskydd.
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§ 113

Dnr 39-2010

Val
Sammanfattning
Med anledning av Bertil Nilssons (M) bortgång, har kommunfullmäktige att
förrätta ett antal val.
Kommunfullmäktiges beslut
 Till ledamot i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Bertil Nilsson (M) utses
Ann Pettersson (M).
 Till ersättare i styrelsen för AB SvalövsBostäder efter Ann Pettersson (M), som
inträtt som ledamot, utses Claes Malmberg (M).
 Till ledamot i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Bertil Nilsson (M) utses Ann
Pettersson (M).
 Till ersättare i styrelsen för AB SvalövsLokaler efter Ann Pettersson (M), som
inträtt som ledamot, utses Claes Malmberg (M).
 Valet av ersättare i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling efter Bertil Nilsson
(M) bordlägges.

Expediering:
Ann Pettersson (M)
Claes Malmberg (M)
AB SvalövsBostäder/Lokaler (VD Bo Gripsten)
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling (Proj.led. Åsa Andersson)
Kommunförvaltningen (MAN)
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§ 114

Dnr 604-2009

Medborgardialog genom kommunens beredningar - Rapport från
tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen ”Dialogmöten om
gång- och cykelbanor i kommunens tätorter 8/2-16/2 2010”
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen genomförde under februari 2010
möten i samtliga tätorter för att diskutera gång- och cykelvägar i kommunen.
Beredningen har sammanställt de medborgardialoger som genomfördes på
respektive plats samt de allmänna intrycken från mötena kring frågan i en rapport.
Rapporten har lämnats till de politiska partierna och funnits tillgänglig på
kommunens hemsida under avsnittet ”Medborgardialog”.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen beslutade den 9 augusti 2010 att
överlämna rapporten till kommunfullmäktige med ett antal förslag till fortsatt
hantering av frågan.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-27, § 148, att notera rapporten från tillväxtoch samhällsbyggnadsberedningens medborgardialoger om gång- och cykelvägar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-27, § 148.
Rapport från medborgardialoger, med följeskrivelse från ordföranden, daterad
2010-09-06.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens minnesanteckningar 2010-08-09.
Yrkanden
Stefan Andersson (S), Elizabeth Hägg (M), Hjördis Nilsson (FP), Ingrid Ekström
(SD), Christer Laurell (C), Aase Jönsson (KD) och Jenny A Wenhammar (MP):
Kommunstyrelsen uppdras, i enlighet med tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens rekommendation, att ta fram en reviderad Gång- och cykelvägsplan
för Svalövs kommun med inriktning att; så långt möjligt använda befintliga
vägsträckningar för att knyta samman ett GC-nät i kommunen och synkronisera
med insatser i angränsande kommuner, prioritera en förbättrad trafiksäkerhet i
utsatta partier och där bra GC-alternativ saknas, samt ta fram en ”Cykelkarta”, i
dialog med skola, ungdomar och föreningar, för att marknadsföra kommunens goda
förutsättningar och möjligheter, att på cykel, uppleva Svalövs kommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Andersson (S) m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
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Kommunfullmäktiges beslut
 Kommunstyrelsen uppdras, i enlighet med tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens rekommendation, att
-

ta fram en reviderad Gång- och cykelvägsplan för Svalövs kommun med
inriktning att;

-

så långt möjligt använda befintliga vägsträckningar för att knyta samman ett
GC-nät i kommunen och synkronisera med insatser i angränsande kommuner,

-

prioritera en förbättrad trafiksäkerhet i utsatta partier och där bra GC-alternativ
saknas, samt

-

ta fram en ”Cykelkarta”, i dialog med skola, ungdomar och föreningar, för att
marknadsföra kommunens goda förutsättningar och möjligheter, att på cykel,
uppleva Svalövs kommun.

Expediering:
Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (TSA, TAM)
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§ 115

Dnr 36-2010

Policy för likabehandling och mångfald i Svalövs kommun
Sammanfattning
En arbetsgrupp för likabehandling och mångfald har under våren haft ekonomi- och
personalutskottets uppdrag att ta fram nya dokument för likabehandlings- och
mångfaldsarbetet i Svalövs kommun. Gruppen har bestått av tre tjänstemän och tre
fackliga representanter.
Dokumenten ska uppfylla de krav som Diskrimineringslagen (2008:567), som
trädde i kraft 1 januari 2009, ställer och ska ersätta kommunens nuvarande
likabehandlingsdokument. Syftet med den diskrimineringslagstiftning som finns i
Sverige är att slå vakt om människors lika värde och möjlighet till utveckling
utifrån egna förutsättningar.
De dokument som är kopplade till likabehandlings- och mångfaldsarbetet ska följa
den struktur som övriga personalfrågor i kommunen ska följa framöver. Dels ska
det finnas en policy, som fastställs genom politiskt beslut. Dels ska det finnas
skriftliga riktlinjer som ska fungera som verktyg för att uppnå de
ställningstaganden som finns i policyn. Riktlinjerna ska inte fastställas politiskt.
Ekonomi- och personalutskottets protokoll beslutade 2010-08-31, § 37, att
begreppet ”guidelines” ska ersättas av begreppet ”riktlinjer”. Vidare föreslog man
kommunstyrelsen att gällande handlingsplaner för sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling ska upphöra 2010-10-01, under förutsättning av att
kommunfullmäktige antar policyn för likabehandling och mångfald. Slutligen
föreslog man kommunfullmäktige att anta Policyn för likabehandling och mångfald
fr o m 2010-10-01, samtidigt som gällande Policy för jämställdhet och mot
diskriminering ”Alla lika, Alla olika” upphör att gälla.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2010, § 139, att handlingsplanerna
för sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska upphöra att gälla fr.o.m.
2010-10-01, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att anta policyn
för likabehandling och mångfald i Svalövs kommun.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta Policy för likabehandling
och mångfald i Svalövs kommun och att Policy för jämställdhet och mot
diskriminering ”Alla lika, Alla olika” ska upphöra att gälla fr.o.m. 2010-10-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13, § 139.
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2010-08-31, § 37
Förslag till policy för likabehandling och mångfald, daterad 2010-08-20.
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Yrkanden
Karl-Erik Kruse (S), Aase Jönsson (KD), Jenny A Wenhammar (MP), Torbjörn
Ekelund (FP), Christer Laurell (C) och Leif Hägg (M): Policy för likabehandling
och mångfald i Svalövs kommun antas att gälla fr.o.m. 2010-10-01. Policy för
jämställdhet och mot diskriminering ”Alla lika, Alla olika” upphör att gälla fr.o.m.
2010-10-01.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 Policy för likabehandling och mångfald i Svalövs kommun antas att gälla fr.o.m.
2010-10-01.
 Policy för jämställdhet och mot diskriminering ”Alla lika, Alla olika” upphör att
gälla fr.o.m. 2010-10-01.
Expediering:
Kommunförvaltningen (PAEK, KALN)
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Dnr 415-2010, BTRN 86-2010

Tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt ny lag om brandfarliga och
explosiva varor
Sammanfattning
Den 22 juni fastställde riksdagen en ny lag (SFS 2011:1011) om brandfarliga och
explosiva varor, vilken började gälla den 1 september 2010. Ansvaret flyttas för
tillståndsgivningen för explosiv vara flyttas från polismyndigheten till kommunen.
Enligt nuvarande lagstiftning ansvarar Bo & bygg för tillståndsgivning och
Räddningstjänsten för tillsyn av brandfarliga varor. Ang explosiv vara ansvarar
idag polisen för tillståndsgivning och tillsyn. Såväl tillståndsgivning som tillsyn för
explosiv vara överföres nu till kommunen. Det innebär sammantaget att kommunen
kommer att få ett större ansvarsområde och fler tillstånds- och tillsynsobjekt.
Det utökade ansvarsområdet för kommunen innebär att resurser i form av personal
och utbildning måste tillföras den nämnd som kommer att ansvara för
tillståndsgivning och tillsyn. Personalkostnader för tillstånds- och tillsynshantering
skall täckas av tillstånds- och tillsynstaxan och skall därmed ej vara
skattefinansierade.
För att erforderliga beslut skall kunna fattas i kommunen, och för att berörd nämnd
och verksamhet skall kunna förbereda sig, föreslår förvaltningen att
räddningstjänsten ansvarar för tillstånd och tillsyn för brandfarliga och explosiva
varor. Det noteras att nämnden sedan kan välja att delegera vissa typer av beslut till
ordförande eller tjänsteman.
Frågan har diskuterats mellan tjänstemän inom trafik-, byggnads- och
räddningsnämnden. På tjänstemannanivå finns en samsyn om att utse
räddningstjänsten som ansvariga för tillstånds- och tillsynshanteringen enligt den
nya lagstiftningen.
Föreligger också förslag till taxeberäkning och taxa för tillstånd och tillsyn enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Nämnden beslutade på sitt möte den 18 augusti 2010 att, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till
reviderad delegeringsordning. Vidare föreslog man kommunfullmäktige att bygg-,
trafik- och räddningsnämnden ska vara den nämnd i Svalövs kommun som
ansvarar för tillstånd och tillsyn avseende brandfarliga och explosiva varor, att den
av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade taxeberäkningen för
tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor antas, att
timtaxan för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor fastställs till 803 kr/timme, samt att bygg-, trafikoch räddningsnämnden medges rätt att på samma sätt som vad gäller tillsynstaxan
för räddningstjänsten göra indexjusteringar av timtaxan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-09-27

Sida

11
(11)

Kommunstyrelsen föreslog också kommunfullmäktige att 1) bygg-, trafik- och
räddningsnämnden ska vara den nämnd i Svalövs kommun som ansvarar för
tillstånd och tillsyn avseende brandfarliga och explosiva varor, att 2) den av
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade taxeberäkningen för tillstånd
och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor antas, att 3) timtaxan
för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor fastställs till 803 kr/timme, att 4) bygg-, trafikoch räddningsnämnden medges rätt att på samma sätt som vad gäller tillsynstaxan
för räddningstjänsten göra indexjusteringar av timtaxan, samt att 5) reglementet för
bygg-, trafik- och räddningsnämnden revideras i enlighet med ovanstående beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13, § 142.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2010-08-18, § 78.
Tjänsteskrivelser från räddningschef Eva Lövbom, daterade 2010-07-21.
Yrkanden
Leif Hägg (M): Bygg-, trafik- och räddningsnämnden ska vara den nämnd i
Svalövs kommun som ansvarar för tillstånd och tillsyn avseende brandfarliga och
explosiva varor. Den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade
taxeberäkningen för tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor antas. Timtaxan för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
och lagen om brandfarliga och explosiva varor fastställs till 803 kr/timme. Bygg-,
trafik- och räddningsnämnden medges rätt att på samma sätt som vad gäller
tillsynstaxan för räddningstjänsten göra indexjusteringar av timtaxan. Reglementet
för bygg-, trafik- och räddningsnämnden revideras i enlighet med ovanstående
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Kommunfullmäktiges beslut
 Bygg-, trafik- och räddningsnämnden ska vara den nämnd i Svalövs kommun
som ansvarar för tillstånd och tillsyn avseende brandfarliga och explosiva varor.
 Den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade taxeberäkningen för
tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor antas.
 Timtaxan för tillstånd och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen
om brandfarliga och explosiva varor fastställs till 803 kr/timme.
 Bygg-, trafik- och räddningsnämnden medges rätt att på samma sätt som vad
gäller tillsynstaxan för räddningstjänsten göra indexjusteringar av timtaxan.
Justerandes sign
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 Reglementet för bygg-, trafik- och räddningsnämnden revideras i enlighet med
ovanstående beslut.

Expediering:
Kommunförvaltningen (EOL, UFSN, BRG)
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Dnr 671-2010

Strandskydd - Ändring av reglemente för bygg-, trafik- och
räddningsnämnden
Sammanfattning
Den 1 juni 2009 trädde nya regler i kraft bl a i miljöbalken och i plan- och
bygglagen. Lagändringarna innebar ett ökat regionalt och lokalt inflytande när det
gäller strandskyddsfrågorna. Ansvaret för prövning av strandskyddsdispenser och
för tillsynen av strandskyddet ligger nu i huvudsak på kommunerna, och inte som
tidigare på Länsstyrelsen. Länsstyrelsens uppgift blir i fortsättningen istället att
bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och pröva
kommunala beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet.
Förvaltningen föreslår att bygg-, trafik- och räddningsnämnden ska ansvara för
prövning av strandskyddsdispenser och för tillsynen av strandskyddet.
Kommunstyrelsen, som har ansvarar för den fysiska planeringen i Svalöv, hanterar
ärenden om upphävande av strandskydd i samband med detaljplaneläggning varför
dessa ärenden ska undantas från nämndens ansvarsområde.
Med anledning av ovanstående föreslås ändringar i bygg-, trafik- och
räddningsnämndens reglemente. Det noteras att nämnden sedan kan välja att
delegera vissa typer av beslut till ordförande eller tjänsteman.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden beslutade på sitt möte den 18 augusti 2010
att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt
kommunförvaltningen ta fram förslag till reviderad delegeringsordning.
Vidare föreslog man kommunfullmäktige besluta att göra ett tillägg i nämndens
reglemente som innebär att nämnden ansvarar för ärenden om strandskydd som
handhas av kommunen, med undantag av ärenden om upphävande av strandskydd i
samband med detaljplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-13, § 143.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2010-08-18, § 92.
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson, daterad
2010-07-16
Yrkande
Leif Hägg (M): Följande tillägg görs i reglementet för bygg-, trafik- och
räddningsnämnden i Svalövs kommun: Strandskydd, § 1 g, Nämnden ansvarar för
ärenden om strandskydd som handhas av kommunen, med undantag av ärenden om
upphävande av strandskydd i samband med detaljplan.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Häggs yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktiges beslut
 Följande tillägg görs i reglementet för bygg-, trafik- och räddningsnämnden i
Svalövs kommun:
Strandskydd
§1g
Nämnden ansvarar för ärenden om strandskydd som handhas av kommunen,
med undantag av ärenden om upphävande av strandskydd i samband med
detaljplan.

Expediering:
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)
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Dnr 689-2010

Motion, Utveckla kulturens förutsättningar i ett kommunalt
kulturprogram
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) har lämnat in en motion om
utveckling av kulturens förutsättningar i kommunen.
I motionen lämnas olika förslag till insatser inom kulturverksamheten. Bl.a.
föreslås att ett kommunalt kulturprogram utarbetas med syftet att utveckla
kommunens kulturliv, för att fler invånare ska kunna få del av olika
kulturverksamheter, antingen i form av eget skapande och/eller i form av
upplevelser.
Beslutsunderlag
Hjördis Nilssons (FP) och Torbjörn Ekelunds (FP) motion, daterad 2010-09-08.
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, presenterade motionären
Hjördis Nilsson motionen.
Kommunfullmäktiges beslut
 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
Expediering:
Hjördis Nilsson (FP)
Torbjörn Ekelund (FP)
Kommunförvaltningen (BRG)
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Minnesanteckningar från kommunfullmäktiges beredningar
Sammanfattning
Minnesanteckningar från de beredningsmöten som ägt rum sedan förra
fullmäktigemötet skickas som information till ledamöter m.fl.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen 2010-08-09.
Minnesanteckningar från välfärdsberedningen 2010-08-23.
Minnesanteckningar från demokratiberedningen 2010-09-06.
Kommunfullmäktiges beslut
 Informationen noteras.
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