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Sammanträdesdatum

2017-08-14

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30–16.15
Ajournering: 14.30–14.50, 15.35–15.40

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), förste vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M)
Kim Hellström (SD), tjg ersättare för Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Stefan Pettersson (M)
Annie Karlsson (S)
Lennart Pettersson (C)
Anette Hallberg (S)
Karl-Erik Kruse (S)
Agneta Lenander (V)
Sara Billquist-Selberg (L)
Linn Alenius Wallin (FI)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Paul Eklund, personalchef
Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Josefin Mangbo, socialchef
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Daniel Henriksson, informationsansvarig
Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef §§ 109-110 a), §§ 114124
Helena Heintz, nämndsekreterare
Anders Bergman, Lucy’s diner §§ 109-110 a)
David Bohgard, tf projektledare BT Kemi Efterbehandling § 117
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Eva Olofsson
2017-08-15, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 109 – 124

Sekreterare
Helena Heintz

Ordförande
Birgitta Jönsson

Justerare
Eva Olofsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-08-14

Anslaget under tiden

2017-08-16 – 2017-09-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Helena Heintz
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Dnr -

§ 110 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Anders Bergman, Lucy’s Diner, informerar om företaget.
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: Befolkningsstatistik per
april och maj 2017 (Dnr 3-2017).
c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om: Rapport avseende
konsumentrådgivning under andra kvartalet, 2017 (Dnr 164-2017)
d) Kommunchef Stefan Larsson informerar om: Sydvatten AB,
Tertialrapport januari - april 2017 (Dnr 38-2017).
e) Kommunchef Stefan Larsson lämnar information från
kommunförvaltningen.
1. Johnny Meerwald slutar på LSR vid årsskiftet
2. Kommunchef Stefan Larsson har tagit emot
arbetsmiljödelegationen 2017-08-08.
3. Kristina Prahl har anställts som ny utvecklingsstrateg 2017-1031
4. Övriga kommuner i Söderåsens miljöförbund har fattat beslut
avseende balanskravsresultat. Kommunstyrelsen kommer att
hantera ärendet i september.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 111 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2016-05-25
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2016-10-11
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2016-11-23
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2017-02-23
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2017-04-12
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2017-05-17
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2017-06-12
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2016-05-25
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2016-08-31
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2016-10-11
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2016-11-23
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2017-02-23
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2017-04-12
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2017-05-17
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktions sammanträde 2017-04-25
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktions sammanträde 2017-05-16
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktions sammanträde 2017-05-19
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktionssammanträde 2017-06-20
Protokoll från Årsstämma i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 2017-0508
Styrelseprotokoll LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB, 2017-06-19
Styrelseprotokoll Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 2017-03-07
Protokoll från årsstämma med ägarsamråd i Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp (NSVA), 2017-05-12
Protokoll från Direktionen Medelpunkten 2017-05-23
Protokoll från Finsam 2017-04-24
Protokoll från Finsam 2017-05-29
Styrelseprotokoll från Sydvatten AB, 2017-04-28
Protokoll från Sydvatten AB:s årsstämma, 2017-06-02
Samarbetskommitténs Familjen Helsingborg protokoll 3/2017
Minnesanteckningar - Styrelsemöte för 6K, 2017-03-02
Minnesanteckningar - Styrelsemöte för 6K, 2017-06-01
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Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 6-2017

§ 112 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ombud i Rååns vattenråd, efter Marcus Zadenius (L) som avsagt sig
uppdraget, väljes Leif Mårtensson (L).
2. Till ombud i Rönneåkommittén, efter Marcus Zadenius (L) som avsagt
sig uppdraget, väljes Håkan Sträng (L).
3. Till ombud i Rönneås vattenråd, efter Marcus Zadenius (L) som avsagt
sig uppdraget, väljes Håkan Sträng (L).
4. Till ombud i Vegeåns vattendragsförbund, efter Marcus Zadenius (L)
som avsagt sig uppdraget, väljes Leif Mårtensson (L).

Sammanfattning av ärendet
Marcus Zadenius (L) har i skrivelse 2017-07-31 avsagt sig samtliga politiska
uppdrag i Svalövs kommun, däribland nedanstående uppdrag vilka väljes av
kommunstyrelsen: Ombud i Rååns vattenråd, ombud i Rönneåkommittén,
ombud i Rönneåns vattenråd och ombud i Vegeåns vattendragsförbund
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda organ
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 160-2017

§ 113 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per
den sista juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista juni 2017
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsens verksamhet per den sista juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-07-31, § 72, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den
sista juni 2017 noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-07-31, § 72
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista juni 2017, daterad
2017-07-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista
juni 2017 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(26)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-14

Dnr 160-2017

§ 114 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per
den sista juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista juni 2017
godkänns.
2. Berörda nämnder uppmanas skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad
ekonomimodell.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för Svalövs
kommun per den sista juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2017-07-31, § 73, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den
sista juni 2017 godkänns. 2) Berörda nämnder och verksamheter uppmanas
skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i enlighet med av
kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-07-31, § 73
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista juni 2017, daterad
2017-07-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den
sista juni 2017 godkänns. 2) Berörda nämnder uppmanas skyndsamt vidta
åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i enlighet med av kommunfullmäktige
beslutad ekonomimodell.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Samtliga nämnder

Justerare
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Dnr 237-2017

§ 115 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per 30 juni 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2017-07-31, § 75, följande beslut: 1)
Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-07-31, § 75
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-07-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21-2017

§ 116 Partistöd 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Feministiskt Initiativ beviljas partistöd med 25 396 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: ”Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.
Arbetsutskottet föreslog 2017-07-31, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfulmäktige fatta följande beslut: 1) Feministiskt Initiativ beviljas
partistöd med 25 396 kr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-07-31, § 76
Ansökan om partistöd 2017 från Feministiskt Initiativ, inkommen 2017-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Feministiskt Initiativ
beviljas partistöd med 25 396 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Feministiskt Initiativ
Kommunförvaltningen (MAN)

__
Ajournering 14.30–14.50

Justerare
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Dnr: KS 21-2017, BTK 3-2017

§ 117 Bidragsansökan BT Kemi Efterbehandling, etapp III
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ansökan gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3,
daterad 2017-06-14, godkänns och översändes till Länsstyrelsen för
vidare fördelning till Naturvårdsverket.
2. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bemyndigas att göra mindre
ändringar i ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Bidragsansökan för Etapp 3 har delats upp i två ansökningar. Den första
ansökan hanterade samtliga löpande kostnader i projektet mellan 2018-2021
medan den andra ansökan hanterar kostnaderna för själva
saneringsentreprenaden.
För första delen gäller kostnader såsom projektadministration (löner, utbildning,
företagshälsovård m.m.), miljökontroll, övergripande konsultkostnader, drift av
projektets databas, informationsinsatser, drift av dränering, områdesskötsel och
andra löpande kostnader och har överlämnats till Naturvårdsverket, beslut har
ännu inte delgetts projektet.
Projektledningen har för avsikt att lämna in den andra delen av bidragsansökan
för Etapp 3 till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september 2017. Ansökan
hamnar på 148 000 000 kronor. Ansökan behandlar endast kostnaderna
förenade med saneringsentreprenaden.
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling föreslog 2017-06-14, § 37,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ansökan
gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14,
godkänns och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till
Naturvårdsverket. 2) Styrelsen bemyndigar projektledningen att göra mindre
ändringar i ansökan.
David Bohgard, tf projektledare BT Kemi Efterbehandling, informerar på
sammanträdet.

Beslutsunderlag
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandlings protokoll 2017-06-14, § 37
Del 2 av ansökan om bidrag för slutligt genomförande av
efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ansökan
gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14,
godkänns och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Naturvårdsverket. 2) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bemyndigas att
göra mindre ändringar i ansökan.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen: (DDBD, SOAN, PREV)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 232-2017, VON 58-2017

§ 118 Resultatbalansering hemvården i vård och omsorg
för resultat år 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att senast till kommunstyrelsens sammanträde i
november återkomma med ett underlag som belyser utmaningarna för
hemvården att klara sig inom sina ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2016 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2017-05-30. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Charlotta
Eldh (MP) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.
Tjänsteskrivelsen hanterar resultatöverföring från 2016.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-06-15, § 43, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2016 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2017-05-30. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Ajournering 15.35–15.40.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-06-15, § 43
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S), Anneli Persson (S),
Ingrid Ekström (SD) och Ann Pettersson (M): Förvaltningen uppdras att senast
till kommunstyrelsens sammanträde i november återkomma med ett underlag
som belyser utmaningarna för hemvården att klara sig inom sina ekonomiska
ramar.
Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Anneli Perssons
(S), Ingrid Ekströms (SD) och Ann Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Resultatet för resultatenheten hemvården för 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(26)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-14

fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2017-05-30. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.
Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Eva Olofssons (C) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultatbalanseringen för resultatenheten
hemvården upphör 2017-08-31. 2) Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma
med förslag till finansiering av det ackumulerade underskottet per 2017-08-31.
Torbjörn Ekelund (L) och Anneli Persson (S): Avslag på Fredrik Jönssons m fl
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Torbjörn Ekelunds m fl förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordförande tar därefter upp Torbjörn Ekelunds m fl förslag till beslut avseende
beslut i kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
detta.
Ordförande tar slutligen upp Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen avslår dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, AAJN, AELD, JBN, AAN, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 222-2017, SBN 21-2017

§ 119 Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur)
i Kågeröd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) antas.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i införandet av persontågstrafik på Söderåsbanan planerar
Trafikverket att bygga ny mötesstation i Kågeröd med stöd av järnvägsplan för
Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv, TRV projekt nr. 145620.
För att bygga nytt mötesspår behöver stödmur upprättas som inkräktar på
intilliggande industrifastighet vilket strider mot gällande plan. Ny detaljplan
behöver därför tas fram för berört område.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-21 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplaner i
överensstämmelse med pågående järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya
mötesspår i Kågeröd och Svalöv.
Järnvägsplanen för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv har
varit tillgänglig för samråd och har varit kungjord för granskning under perioden
2016-10-18 – 2016-11-08.
Föreliggande detaljplan bedrivs med samordnat förfarande, samordnat med
järnvägsplanen, vilket innebär att planen kan kungöras för granskning utan
föregående samråd. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under
perioden 2017-03-01 till 2017-03-22 och tre yttranden har inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-06-20, § 106, följande beslut: 1)
Redogörelse över inkomna granskningssynpunkter på detaljplan för del av
Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Detaljplan för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-20, § 106
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-07
Planhandlingar betecknade Antagandehandling och daterade 2017-05-22
Granskningsutlåtande daterat 2017-05-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Krister Olssons
(S) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Detaljplan
för del av Kågeröd 3:19 m fl (Stödmur) antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB, IRBN, HAHZ)
Trafikverket, Projekt 145620, trafikverket@trafikverket.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 223-2017, SBN 22-2017

§ 120 Detaljplan för Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus)
i Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus) antas.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i införandet av persontågstrafik på Söderåsbanan planerar
Trafikverket att, med stöd av järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya mötesspår i
Kågeröd och Svalöv, TRV projekt nr. 145620, bygga ny mötesstation i Svalöv.
För att bygga nytt mötesspår behöver bland annat nytt teknikhus anläggas vars
placering strider mot gällande plan. Ny detaljplan behöver därför tas fram för
berört område.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-21 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplaner i
överensstämmelse med pågående järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya
mötesspår i Kågeröd och Svalöv.
Järnvägsplanen för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv har
varit tillgänglig för samråd och har varit kungjord för granskning under perioden
2016-10-18 – 2016-11-08.
Föreliggande detaljplan bedrivs med samordnat förfarande, samordnat med
järnvägsplanen, vilket innebär att planen kan kungöras för granskning utan
föregående samråd. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under
perioden 2017-03-01 till 2017-03-22 och tre yttranden har inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-06-20, § 107, följande beslut: 1)
Redogörelse över inkomna granskningssynpunkter på detaljplan för del av
Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus) godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Detaljplan för del av Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus)
antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-20, § 107
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-07
Planhandlingar betecknade Antagandehandling och daterade 2017-05-22
Granskningsutlåtande daterat 2017-05-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Charlotta Eldhs (MP), Fredrik Jönssons
(C), Krister Olssons (S) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Detaljplan för del av Södra Svalöv 6:135 m fl (Teknikhus)
antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB, IRBN, HAHZ)
Trafikverket, Projekt 145620, trafikverket@trafikverket.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 224-2017, SBN 23-2017

§ 121 Detaljplan för Södra Svalöv 9:33 m fl
(Stationsområde, Järnvägsgatan) i Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde,
Järnvägsgatan) antas.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i införandet av persontågstrafik på Söderåsbanan planerar
Trafikverket att, med stöd av järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya mötesspår i
Kågeröd och Svalöv, TRV projekt nr. 145620, bygga ny mötesstation i Svalöv.
Järnvägsplanens placering av bland annat bullerskydd och spår medför strid
mot gällande plan. Ny detaljplan behöver därför tas fram för berört område.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-21 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag till detaljplaner i
överensstämmelse med pågående järnvägsplan för Söderåsbanan, Nya
mötesspår i Kågeröd och Svalöv.
Järnvägsplanen för Söderåsbanan, Nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv har
varit tillgänglig för samråd och har varit kungjord för granskning under perioden
2016-10-18 – 2016-11-08.
Föreliggande detaljplan bedrivs med samordnat förfarande, samordnat med
järnvägsplanen, vilket innebär att planen kan kungöras för granskning utan
föregående samråd. Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under
perioden 2017-03-01 till 2017-03-22 och tre yttranden har inkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-06-20, § 108, följande beslut: 1)
Redogörelse över inkomna granskningssynpunkter på detaljplan för del av
Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde, Järnvägsgatan) godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde,
Järnvägsgatan) antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-06-20, § 108
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-07
Planhandlingar betecknade Antagandehandling och daterade 2017-05-22.
Granskningsutlåtande daterat 2017-05-22.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons
(S), Charlotta Eldhs (MP) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Detaljplan för del av Södra Svalöv 9:33 m fl
(Stationsområde, Järnvägsgatan) antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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’Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB, IRBN, HAHZ)
Trafikverket, Projekt 145620, trafikverket@trafikverket.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 349-2016, SBN 394-2016

§ 122 Motion, Tillgängliga cykelpumpar
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-04-24.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD) och Kim Hellström (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion avseende möjliga
uppställningsplatser för cykelpumpar i kommunen.
I motionen föreslås följande:
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdras utreda möjligheterna till att vid skolor
och större hållplatser som saknar detta, etablerat pumpstationer till cykelsäsong
2017.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2017-04-24, där han
föreslår att motionen ska anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-05-23, § 91, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-04-24, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1)
Motionen anses besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2017-04-24.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 91
Yttrande, daterat 2017-04-24
Motion, inkommen 2016-09-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses
besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat
2017-04-24.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Olof Röstins förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(26)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-14

Ordförande tar sedan upp Teddy Nilssons förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)
Motionärerna (efter beslut i kommunfullmäktige)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 104-2017, SBN 116-2017

§ 123 Motion, Mikroplasters påverkan på vår miljö
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-04-24.

Reservationer
Eva Olofsson (C), Fredrik Jönsson (C), Håkan Andersson (C) och Charlotta
Eldh (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion avseende att
inventera och minska mikroplasternas påverkan på miljön i Svalövs kommun.
I motionen föreslås följande:
- En inventering genomförs av de plastprodukter som kommunen själv
använder och andra verksamheter i kommunen, som genom mikroplatser kan
orsaka negativ miljöpåverkan.
- Inköp och användning av plastprodukter som orsakar utsläpp av mikroplaster
minimeras inom Svalövs kommuns egen verksamhet.
- Kommunen ökar informationen till allmänheten om mikroplastens effekt på
miljön.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2017-04-24, där han
föreslår att motionen ska anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-05-23, § 90, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-04-24, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-04-24.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 90
Yttrande, daterat 2017-04-24
Motion, inkommen 2017-03-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses
besvarad, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat
2017-04-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Eva Olofssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Fredrik Jönssons (C) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Olof Röstins förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Eva Olofssons m fl förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)
Motionärerna (efter beslut i kommunfullmäktige)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 435-2016

§ 124 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201708-14 (registrerade 2017-05-18 – 07-31).
Anställningar maj – juni 2017

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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