
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(37) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.00-17.00 
Mötet ajournerades kl. 14.40-14.50 
 

Beslutande Marie Irbladh (C)  
Sten Schmidt (SD), tjg ers för A Jörgen 
Persson (SD)  
Staffan Löfberg (S)  
Stefan Pettersson (M), ordförande 
Mats Hannander (SD)  
Åke Jonsson (KD)  
Niklas Bohn (S), vice ordförande  

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Johan Wigrup (C), §§ 135-159 
Agneta Sörensson (M) 
Jonas Lindholm (L) 

Insynsplatser - 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Elin Persson, plan- och exploateringschef 
Mattias Wiman, teknisk chef 
Jonas Håkansson, NSVA, §§ 135-136 
Matilda Sandqvist, trafikplanerare, §§ 138-
139 
Anna Heyden, planarkitekt, §§ 139-142 
Clara Ek, planarkitekt, §§ 139-142 
Tobias Varga, planarkitekt, §§ 142-145 
Hjalmar Christensen, planarkitekt, §§ 142-
145  
Balthazar Mandahl Forsberg, miljöstrateg, 
§§ 144-147 
Sara Rävås, nämndsekreterare 

   

 
  



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(37) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Niklas Bohn (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-10-21 kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 135-162 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Niklas Bohn (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  

 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(37) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135  Beslutad ärendelista 

§ 136 Information, VA .......................................................................................... 4 
§ 137 Omprioriteringsbeslut för NSVA avseende investeringar för budgetåret 

2022 ........................................................................................................... 5 
§ 138 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa from 2023-01-01 ...................... 6 
§ 139 Hastighetsändring inom de tättbebyggda områdena ................................ 8 
§ 140 Förnyat markköp Billeberga 31:1 ............................................................ 10 
§ 141 Samråd om detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1), Billeberga, 

Svalövs kommun ..................................................................................... 12 
§ 142 Samråd 2 om detaljplan för Teckomatorp 7:53 m.fl., Teckomatorp, 

Svalövs kommun ..................................................................................... 14 
§ 143 Yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 

(remiss) .................................................................................................... 16 
§ 144 Yttrande över förslag till ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun 

(internremiss) ........................................................................................... 17 
§ 145 Remissvar på Svalövs kulturpolitiska program 2022-2025 ..................... 19 
§ 146 Namngivning vattenvårdsområde i Kågeröd ........................................... 20 
§ 147 Information, strategiskt miljöarbete ......................................................... 21 
§ 148 Belysningsarbeten i Håstenslöv .............................................................. 22 
§ 149 Belysningsarbeten i Minnesdal ............................................................... 23 
§ 150 Belysningsarbeten i Norra Skrävlinge ..................................................... 24 
§ 151 Julgran i Ask ............................................................................................ 25 
§ 152 Säsongsbelysning 2022 .......................................................................... 26 
§ 153 Åtgärder kring koloniföreningen Astern i Svalöv ..................................... 27 
§ 154 Revidering av delegationsordning, parkeringstillstånd ........................... 29 
§ 155 Delårsbokslut per augusti 2022 för samhällsbyggnadsnämnden ........... 30 
§ 156 Intern kontrollplan 2023 - bruttorisklista .................................................. 31 
§ 157 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 ................................................... 32 
§ 158 Uppföljning av granskning gällande förstudie över underhållsåtgärder 

avseende infrastruktur ............................................................................. 33 
§ 159 Reservkraft – avyttra äldre mobila reservkraftaggregat .......................... 34 
§ 160 Information, ekonomi och administration ................................................ 35 
§ 161 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 36 
§ 162 Upphandling av förbrukningsel för 2023 ................................................. 37 
 
Ärende "Upphandling av förbrukningsel för 2023" lades till vid sammanträdet. 
  



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(37) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 136 Information, VA 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Jonas Håkansson, NSVA, informerar om: 

a) VA-taxa 

 

Protokoll och rapporter för redovisning: 

Månadsrapporter för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) september 
2022 (SBN 122-2022) 
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Dnr SBN 344-2022 

§ 137 Omprioriteringsbeslut för NSVA avseende 
investeringar för budgetåret 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förslaget avseende omprioriteringar av investeringar från NSVA enligt 
bilagda handlingar godkänns. 

2. Verksamhetschef Teknik Mattias Wiman bemyndigas att underteckna 
besluten. 

Sammanfattning av ärendet 

NSVA har inkommit med omprioriteringar i investeringsbudgeten för budgetåret 
2022. Totala investeringsramen förändras inte utan omprioriteras på grund av 
NYA LTA i Kågeröd, återställningsavgifter, dagvattenhantering Tågarp samt 
utredningar pga remissförelägganden. Övriga detaljer beskrivs i bilagd 
handling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-04 
Omprioriteringsbeslut – Prognos 1 Svalöv 
Omprioriteringsbeslut – Prognos 2 Svalöv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förslaget avseende omprioriteringar av investeringar 
från NSVA enligt bilagda handlingar godkänns. 2. Verksamhetschef Teknik 
Mattias Wiman bemyndigas att underteckna besluten. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 417-2022 

§ 138 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa from 
2023-01-01 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och 
med 2023-01-01 

a. VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med 
indextalet för maj 2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 
(Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-taxa §10. 
Justeringen innebär en höjning med 11,2% jämfört med 2022. 

b. VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en 
snitthöjning av VA-taxan på 7,6%. För Typhus A (villa) innebär 
höjningen 80 kr/mån (8,2 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 51 
kr/mån/lgh (7,8 %). Snitthöjningen på 7,6 % fördelas på avgiften 
för vattenslag dricksvatten med 3,6 %, avgiften för vattenslag 
spillvatten med 10,0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med 
7,6%. 

c. VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2022 (365,8) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en 
höjning med 7,3 % jämfört med 2022 

d. Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på 
mätarna har införts. 

Sammanfattning av ärendet 

Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 2023-25 
del 1 – VA-system. 

VA-verksamheten i Svalöv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande 
kostnader inom flera områden. Högre energikostnader, drivmedelskostnader 
och asfaltskostnader är områden som ger oss en omfattande påverkan. 
Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor påverkan framöver, då VA 
är en verksamhet med stort anläggningskapital. 

Därutöver är det investeringar i VA-anläggningen som ökar kostnaderna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-05 
Förslagsskrivelse från NSVA, Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr.o.m. 
2023-01-01 dat. 2022-09-14. 
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2023 typhus A och B. 

Övriga bilagor: 
2023 NSVA VA-taxebilaga 1 Svalöv 
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2023 NSVA VA-taxebilaga 2 Svalöv 
2023 NSVA VA-taxebilaga 3 Svalöv 
VA-taxa 2023 Svalöv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs 
kommun från och med 2023-01-01 

a. VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs 
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 11,2% jämfört med 
2022. 

b. VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en snitthöjning av VA-
taxan på 7,6%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 80 kr/mån (8,2 %) och 
för Typhus B (flerfamiljshus) 51 kr/mån/lgh (7,8 %). Snitthöjningen på 7,6 % 
fördelas på avgiften för vattenslag dricksvatten med 3,6 %, avgiften för 
vattenslag spillvatten med 10,0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med 
7,6%. 

c. VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 7,3 % jämfört med 2022 

d. Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på mätarna har 
införts. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
Kommunstyrelsen 
NSVA 
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Dnr SBN 203-2022 

§ 139 Hastighetsändring inom de tättbebyggda 
områdena  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av Trafikverkets yttrande om 
hastigheter inom tättbebyggda områden, Svalövs kommun, daterat 
2022-09-15. 

2. Det tättbebyggda området i Svalöv vid Harjagersvägen, i Röstånga vid 
Blinkarpsvägen samt i Kågeröd vid Böketoftavägen ändras. 

3. Samtliga lokala trafikföreskrifter gällande avvikande hastighet på 50 
km/h inom tättbebyggt område i Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, 
Kågeröd, Röstånga och Tågarp, förutom Svalövs kommuns lokala 
trafikföreskrifter om 50 km/h avvikelse på Skäralidsvägen/ väg 13 i 
Röstånga, upphävs. 

4. Avvikande hastighet om 60 km/h på delar av norra Luggudevägen inom 
tättbebyggt område införs.  

Sammanfattning av ärendet 

Som en åtgärd i arbetet att öka trafiksäkerheten samt förbättra miljön i 
tätorterna föreslår förvaltningen att upphäva lokala trafikföreskrifter om 
avvikande hastighet, 50 km/h, inom tättbebyggt område. Detta skulle innebära 
40 km/h eller lägre på samtliga gator som korsas av oskyddade trafikanter i 
tätorterna.  

Förvaltningens förslag är att på sikt upphäva samtliga lokala föreskrifter om 50 
km/h samt ändrar tättbebyggt område i Svalöv, Kågeröd och Röstånga. Detta 
för att skapa en god hastighetsefterlevnad och följa Trafikverkets 
rekommendationer  gällande hastighetsgränser och vägens utformning. Med 
hänvisning till Trafikverket yttrande: ”En hastighetsbegränsning på 40 km/tim för 
sträckor med icke tättbebyggd bebyggelse riskerar att medföra lägre 
efterlevnad, respekt och förståelse för hastighetsbegränsningar”. 

Hastighetsändringen är en åtgärd för att uppnå Trafikstrategins mål och 
strategier kopplat till tillgänglighet, säkerhet och trygghet för oskyddade 
trafikanter, trafiksystemets effekter på klimatet och närmiljön samt att prioritera 
barn och ungas behov och säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-06 
Trafikverkets yttrande om hastigheter inom tättbebyggda områden, Svalövs 
kommun, daterat 2022-09-15. 
Bilaga kartbilder 50 km/h 
Bilaga kartbild Harjagersvägen 
Bilaga kartbild Luggudevägen 
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Bilaga kartbild Böketoftavägen 
Bilaga kartbild Blinkarpsvägen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av 
Trafikverkets yttrande om hastigheter inom tättbebyggda områden, Svalövs 
kommun, daterat 2022-09-15. 2. Det tättbebyggda området i Svalöv vid 
Harjagersvägen, i Röstånga vid Blinkarpsvägen samt i Kågeröd vid 
Böketoftavägen ändras. 3. Samtliga lokala trafikföreskrifter gällande avvikande 
hastighet på 50 km/h inom tättbebyggt område i Svalöv, Teckomatorp, 
Billeberga, Kågeröd, Röstånga och Tågarp, förutom Svalövs kommuns lokala 
trafikföreskrifter om 50 km/h avvikelse på Skäralidsvägen/ väg 13 i Röstånga, 
upphävs. 4. Avvikande hastighet om 60 km/h på delar av norra Luggudevägen 
inom tättbebyggt område införs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAST, ELPN, MSDG) 
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Dnr SBN 21-2019 

§ 140 Förnyat markköp Billeberga 31:1 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett nytt förvärv genomförs samt 
att överskjutande medel tas inom befintlig investeringsram. 

2. Plan- och exploateringschef Elin Persson bemyndigas att underteckna 
samtliga handlingar i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tog 2019-02-25 (KS 31-2019 § 28) beslut om att köpa in 
del av fastigheten Billeberga 31:1 i enlighet med det då framtagna 
planprogrammet för Billeberga. Då fastigheten är taxerad som 
jordbruksfastighet så krävs tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) för att 
förvärvet ska vara giltigt.  

Enligt Jordbruksverkets regler krävs att förvärvet stöds av kommunens antagna 
översiktsplan eller något motsvarande planeringsdokument. Kommunen ansåg 
att planprogrammet var ett sådant motsvarande planeringsdokument och 
förvärvet genomfördes med villkor att förvärvstillstånd ges..  

2019-04-26 inkom beslut från Länsstyrelsen angående Ansökan om tillstånd 
enligt jordförvärvslagen där Länsstyrelsen avslog ansökan och medgav därmed 
inte Svalövs kommun förvärvstillstånd för förvärv av del av Billeberga 31:1. Skäl 
för deras beslut var att planprogrammet i Billeberga saknade stöd i den då 
gällande översiktsplanen.  

Kommunen har sedan överklagat detta beslut i samtliga instanser 
(Jordbruksverket, Förvaltningsrätten, Kammarrätten och slutligen Högsta 
Förvaltningsrätten). Högsta förvaltningsrätten meddelade inte kommunen 
prövningstillstånd vilket innebär att Kammarrättens beslut gäller. Kammarrätten 
gav tidigare instanser rätt vilket innebär att kommunen inte får förvärvstillstånd 
och det genomförda köpet är därmed ogiltigt. 

Då kommunen sedan förvärvet genomfördes 2019 har hunnit ta beslut om en 
ny översiktsplan där området är utpekat som framtida utbyggnadsområde 
föreslår förvaltningen att förvärvet görs om. Då det tidigare förvärvet byggde på 
en värdering av marknadspriset för jordbruksmark från 2017 har förvaltningen 
tagit in en ny värdering av marken. Denna landar på 3 700 000 kr dvs 325 000 
kronor mer än den tidigare värderingen. Förvaltningen föreslår därför att ett nytt 
förvärv genomförs utifrån dagens marknadspris samt att överskjutande medel 
tas inom befintlig investeringsram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett nytt 
förvärv genomförs samt att överskjutande medel tas inom befintlig 
investeringsram. 2. Plan- och exploateringschef Elin Persson bemyndigas att 
underteckna samtliga handlingar i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

Protokollsanteckning 

Marie Irbladh (C): Vi anser det klokt att köpa marken för att kunna ha rådighet 
över olika placeringar av infrastruktur, bostäder och kommunala anläggningar i 
Billeberga. Däremot anser vi att stor restriktivitet ska råda vid användande av 
jordbruksmark till annat än livsmedelsproduktion, både med tanke på det 
rådande världsläget och det stora produktionsvärde som finns på just den 
marken. För oss är det viktigt att produktion av livsmedel så långt det går sker i 
den egna kommunen och därav måste kommunen finna annan och effektivare 
placering för sin utbyggnad när den tiden kommer. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG) 
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Dnr SBN 166-2020 

§ 141 Samråd om detaljplan för del av Billeberga 1:1 
(etapp 1), Billeberga, Svalövs kommun  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för del av 
Billeberga 1:1 (etapp 1) på samråd. 

2. Planförslaget bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap. 11 § 
miljöbalken.  

Sammanfattning av ärendet 

2020-06-17, § 96 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om positivt 
planbesked för upprättande av planförslag för del av fastigheten Billeberga 1:1. 
I ansökan anges att det i området kan uppföras ca 100 bostäder, detta är dock 
felaktigt och i själva verket handlar det om 100 byggnader vilket innebär upp till 
ca 250 nya bostäder.  

I samråd med exploatören har området delats upp i två etapper, varav det är 
den första som nu är aktuell för samråd.  

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av 
flerbostadshus i området. Syftet är också att säkerställa att den nya 
bebyggelsen anpassas till områdets kulturvärden, att naturvärden bevaras och 
skyddas samt att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för buller och risk 
säkerställs.  

Detaljplanen möjliggör för ca 10 byggnader i 3 – 4,5 våningar, där den högre 
bebyggelsen finns närmast stationen i öster. Totalt kan ca 130 bostäder 
uppföras i området. Inom planområdet tillskapas nya gator och gång- och 
cykelvägar samt ett nytt större grönområde som också ska inrymma 
fördröjningsmagasin för dagvatten. Parkering för området föreslås lösas genom 
att den befintliga ladan behålls och byggs om till parkeringshus.  

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-05 
Plankarta, daterad 2022-10-05 
Planbeskrivning, daterad 2022-10-05 
Illustrationsplan, daterad 2022-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Staffan Löfberg (S), Niklas Bohn (S) 
och Åke Jonsson (KD): 1. Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till 
detaljplan för del av Billeberga 1:1 (etapp 1) på samråd. 2. Planförslaget 
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bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap. 34 § 
plan- och bygglagen eller 6 kap. 11 § miljöbalken. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG, AAHY) 
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Dnr SBN 315-2017 

§ 142 Samråd 2 om detaljplan för Teckomatorp 7:53 
m.fl., Teckomatorp, Svalövs kommun  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för 
Teckomatorp 7:53 m.fl. på samråd 2. 

2. Planförslaget bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap. 11 § 
miljöbalken. 

Sammanfattning av ärendet 

2017-09-26, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Teckomatorp 7:53 m.fl. 
samt att samråda om det. 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 2018-04-16 till 2018-05-07. 
Under samrådet framkom yttranden berörande redovisning av utredningar i 
planbeskrivningen, buller och ökad trafik, riksintresse för kulturmiljövård, 
naturvård och järnväg, risker gällandefarligt gods, bestämmelser i plankartan, 
fastighetsrättsliga frågor, dagvattenhantering, markföroreningar, VA-frågor, 
byggnaders utformning samt samrådskretsen. 

Då det är över 4 år sedan planförslaget var ute på samråd och stora 
förändringar av planförslaget har skett kommer planförslaget att gå ut på ett 
andra samråd istället för att gå ut på granskning. 

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsändamål i stationsnära läge. Den 
nya bebyggelsen ska utformas så att den tar avstamp i den befintliga 
kulturmiljön men låter arkitekturen spegla vår tid. Vidare syftar detaljplanen till 
att säkerställa så att dagvattnet tas om hand lokalt och att bostäderna uppfyller 
bullerkraven. 

Planområdet ligger i norra Teckomatorp mellan Bantorget och Norra vallarna. 
Området är åtkomligt från Skolgatan och Vallgatan, avgränsas i norr av villa-
bebyggelse, i öst av äldre villabebyggelse samt i väst och söder av bullervall. 
Planområdet omfattar delar av Teckomatorp 7:1, 7:4 och 7:53 till 7:60. 
Planområdets areal är cirka 17 000 kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-19 
Plankarta med planbestämmelser, daterad 2022-10-19 
Planbeskrivning, daterad 2022-10-19 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-09-09 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Staffan Löfberg (S), Niklas Bohn (S) 
och Åke Jonsson (KD): 1. Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till 
detaljplan för Teckomatorp 7:53 m.fl. på samråd 2. 2. Planförslaget bedöms inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap. 34 § plan- och 
bygglagen eller 6 kap. 11 § miljöbalken. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG, CAEK) 
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Dnr SBN 336-2022 

§ 143 Yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för 
Bjuvs kommun 2022-2026 (remiss) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningens yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs 
kommun (remiss) godkänns och översänds till Bjuvs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Bjuvs kommun ställer ut ovan nämnda riktlinjer för samråd från den 1 
september 2022 till den 15 januari 2023. 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna för 
bostadsförsörjning revideras en gång per mandatperiod. Bjuvs nuvarande 
bostadsförsörjningsprogram antogs 2018, under föregående mandatperiod.  

Föreliggande Riktlinjer för bostadsförsörjningen kommer att ligga till grund i 
arbetet med kommunens nya översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-15 
Yttrande, daterat 2022-09-15 
Följebrev, remiss 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun (remiss) 
Analys och förutsättningar i Bjuvs kommun (kunskapsunderlag) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningens yttrande över 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun (remiss) godkänns och 
översänds till Bjuvs kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (TSVA, ELPN) 
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Dnr SBN 394-2022 

§ 144 Yttrande över förslag till ny bredbandsstrategi för 
Svalövs kommun (internremiss) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Yttrande över Förslag till ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun 
godkänns som nämndens eget. 

Reservation 

Marie Irbladh (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens tidigare bredbandsstrategi antogs av kommunfullmäktige den 15 
juni 2015. Strategin hade en inriktning som sträckte sig till år 2020.  

Under hösten 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ny 
bredbandsstrategi vilket skulle redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast i samband med utskottets ordinarie sammanträde i mars 2022. På grund 
av pandemi och flyktingmottagande i början av 2022 fattades beslut om att 
förslag till ny bredbandsstrategi ska föreslås till utskottets ordinarie möte i 
september 2022. Den nya bredbandsstrategin föreslås gälla under perioden 
januari 2023-december 2025.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 september 2022 att 1. 
Förslag till ny bredbandstrategi remitteras till berörda instanser, och att 2. 
Remissvar skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 9 
november 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-03 
Yttrande, daterat 2022-10-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-20, § 58 
Förslag till ny bredbandstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Yttrande över Förslag till ny bredbandsstrategi för 
Svalövs kommun godkänns som nämndens eget. 

Marie Irbladh (C): Målsättningen ska vara 100 % täckning. 

Stefan Pettersson (M) och Mats Hannander (SD): Avslag på Marie Irbladhs (C) 
tilläggsyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut avseende punkt 1 och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detta. 
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Ordförande ställer sedan Marie Irbladhs (C) yrkande mot eget avslagsyrkande 
och finner att nämnden beslutar att avslå Marie Irbladhs (C) yrkande.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (TSVA, ELPN) 
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Dnr SBN 395-2022 

§ 145 Remissvar på Svalövs kulturpolitiska program 
2022-2025 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Yttrande över Svalövs kulturpolitiska program, daterat 2022-10-03, 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2022-08-11, § 86, följande: 1. Förslag till 
kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022, remitteras till samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen. Remissvar ska vara bildningsnämnden 
tillhanda senast den 30 september 2022. 

Beslutsunderlag 

Remissvar, daterad 2022-10-03 
Kulturpolitiskt program 2023-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Yttrande över Svalövs kulturpolitiska program, daterat 
2022-10-03, godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HRCN, MSDG) 
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Dnr SBN 605-2021 

§ 146 Namngivning vattenvårdsområde i Kågeröd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att vattenvårdsområdet ska heta 
Kågeröds Mader. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 och våren 2022 har länsstyrelsen Skåne i samarbete med 
Svalövs kommun och markägaren Leif Persson genomfört en större 
vattenvårdsåtgärd utmed Vegeås dalgång i de norra delarna av Kågeröd.  

Under andra halvan av 2022 anläggs gångstigar, fågelskådarplattform, grillplats 
och vindskydd på området för att tillgängliggöra området för besökare. Dessa 
rekreationsåtgärder medfinansieras genom det statliga investeringsstödet lokal 
naturvårdssatsning (LONA). 

Området har under arbetsprocessen benämnts Kågeröds vattenrike men då 
ordet vattenrike är varumärkesskyddat behövs ett nytt namn. För att få in 
kreativa och lokalt förankrande namnförslag har förvaltning bett allmänheten att 
inkomma med sina bästa förslag på namn till området. Det har inkommit 60 
olika namnförslag från 20 enskilda förslagslämnare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-30 
Namngivning våtmarksområde Kågeröd - Inkomna förslag, daterad 2022-09-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
vattenvårdsområdet ska heta Kågeröds Mader. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELNP, BRFG) 
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Dnr - 

§ 147 Information, strategiskt miljöarbete 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a)  Ansökan om medlemskap i energikontoret Syd godkänd 
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Dnr SBN 364-2022 

§ 148 Belysningsarbeten i Håstenslöv  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att byta ut belysningen i samband med EON:s 
projekt. 

2. Förvaltningen uppdras att utföra omprioriteringar i befintlig 
investeringsbudget för belysning för att hantera ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

EON arbetar löpande med åtgärder i Svalövs kommun för att separera 
kommunala belysningsanläggningar från deras el-anläggningar.  

När arbetet fortskrider så ges kommunen möjlighet till samförläggning av 
kablarna för att minska på kostnaderna samt att inte behöva utföra dubbla 
grävningar utmed samma sträckning.  

Dock så har EON i detta fall inte meddelat Svalövs kommun om deras 
planerade arbeten förrän arbetet skulle påbörjas vilket har resulterat i att 
förvaltningen inte har avsatt budget för detta specifika projektet.  

För att förhindra att belysningen släcks ner så behöver förvaltningen prioritera 
att byta stolpar i detta område för att säkerställa att området är fortsatt belyst. 
Vid kontroll av trästolparna på plats så har det visat sig att dessa är i dåligt 
skick. När EON tar bort sina stödvajrar så riskerar stolparna att mista sin 
stabilitet vilket gör ärendet skyndsamt.  

För att kunna byta ut stolparna så behöver förvaltningen starta uppdraget med 
att ansöka om tillstånd till Trafikverket, ta fram belysningsuträkningar samt 
kontakta fastighetsägare för att teckna ledningsavtal. Material för att utföra 
arbetet måste samtidigt införskaffas och med de långa leveranstiderna på 
material så behöver en beställning utföras skyndsamt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Niklas Bohn (S), Staffan Löfberg (S) 
och Mats Hannander (SD): 1. Förvaltningen uppdras att byta ut belysningen i 
samband med EON:s projekt. 2. Förvaltningen uppdras att utföra om-
prioriteringar i befintlig investeringsbudget för belysning för att hantera ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 418-2022 

§ 149 Belysningsarbeten i Minnesdal 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att kontakta fastighetsägarna utmed 
sträckningen för överlåtelse av anläggningen från kommunen till 
fastighetsägarna. 

Sammanfattning av ärendet 

EON arbetar löpande med åtgärder i Svalövs kommun för att separera 
kommunala belysningsanläggningar från deras el-anläggningar.  

När arbetet fortskrider så ges kommunen möjlighet till samförläggning av 
kablarna för att minska på kostnaderna samt att inte behöva utföra dubbla 
grävningar utmed samma sträckning.  

Dock så har EON i detta fall inte meddelat Svalövs kommun om deras 
planerade arbeten förrän arbetet skulle påbörjas vilket har resulterat i att 
förvaltningen inte har avsatt budget för detta specifika projektet.  

För att förhindra att belysningen släcks ner så behöver förvaltningen antingen 
prioritera att byta stolpar i detta område för att säkerställa att området är fortsatt 
belyst eller överlåta anläggningen till fastighetsägarna utmed vägen.  

I fallet med Minnesdal så anser förvaltningen att belysningsanläggningen inte 
har någon stor betydelse för kommunens invånare och att anläggningen 
således kan överlåtas till fastighetsägarna utmed sträckningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningen uppdras att kontakta fastighetsägarna 
utmed sträckningen för överlåtelse av anläggningen från kommunen till 
fastighetsägarna. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 419-2022 

§ 150 Belysningsarbeten i Norra Skrävlinge 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att kontakta Trafikverket för överlåtelse av 
anläggningen.  

2. Under förutsättning att överlåtelsen inte accepteras så uppdras 
förvaltningen att säkerställa att belysningen är i fortsatt gott skick 

Sammanfattning av ärendet 

EON arbetar löpande med åtgärder i Svalövs kommun för att separera 
kommunala belysningsanläggningar från deras el-anläggningar.  

När arbetet fortskrider så ges kommunen möjlighet till samförläggning av 
kablarna för att minska på kostnaderna samt att inte behöva utföra dubbla 
grävningar utmed samma sträckning.  

Dock så har EON i detta fall inte meddelat Svalövs kommun om deras 
planerade arbeten förrän arbetet skulle påbörjas vilket har resulterat i att 
förvaltningen inte har avsatt budget för detta specifika projektet.  

För att förhindra att belysningen släcks ner så behöver förvaltningen antingen 
prioritera att byta stolpar i detta område för att säkerställa att området är fortsatt 
belyst eller överlåta anläggningen till Trafikverket utmed vägen.  

I fallet med Norra Skrävlinge så anser förvaltningen att belysningsanläggningen 
har större nytta för Trafikverket för belysning av korsningen än den har för 
kommunens invånare. Förvaltningen föreslår därmed att kontakt tas med 
Trafikverket för överlåtelse av anläggningen. Skulle Trafikverket neka 
överlåtelsen så behöver förvaltningen utföra nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att anläggningen fortsatt kan driftas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningen uppdras att kontakta Trafikverket för 
överlåtelse av anläggningen. 2. Under förutsättning att överlåtelsen inte 
accepteras så uppdras förvaltningen att säkerställa att belysningen är i fortsatt 
gott skick 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 420-2022 

§ 151 Julgran i Ask  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Från och med 2022 monteras ingen ny julgran i Ask på grund av för 
stora kostnader för nödvändiga åtgärder. 

Reservation 

Marie Irbladh (C) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har det i Ask placerats ut en julgran med tillhörande belysning. 
Denna julgran har stått på icke kommunal mark med kommunen som ansvarig 
för uppsättning och nedtagning samt dekorering med belysning. 

Under 2021 påtalades det för kommunen att julgranen stod placerad på 
Trafikverkets mark och att strömmen matades från deras belysning. I 
kommunikation med Trafikverket framkom det att detta inte är tillåtet och att 
granen måste byta placering och ha egen ström. 

Samtal har hållits med intilliggande fastighetsägare för att försöka lösa 
placeringen samt strömförsörjningen.  

Placeringen på privat mark har kunnat accepteras medan strömförsörjningen 
inte har kunnat gå att lösa.  

Att anlägga nytt fundament samt att dra fram ny el inkl abonnemang kommer 
landa på en kostnad på ca 90.000 kr. 

Kommunen anser att denna kostnad är alltför stor för en säsongsdekoration en 
månad om året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Från och med 2022 monteras ingen ny julgran i Ask 
på grund av för stora kostnader för nödvändiga åtgärder. 

Marie Irbaldh (C): Avslag på ordförandes förslag till beslut. Det ska utredas om 
det går att montera julgran i Ask på något annat sätt. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget förslag till beslut mot Marie Irbladhs (C) förslag till beslut 
och finner att nämnden antar ordförandes förslag till beslut. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, ELPN, MSWN) 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(37) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN 421-2022 

§ 152 Säsongsbelysning 2022  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Svalövs kommunservice får i uppdrag att tända säsongsbelysningen i 
samma omfattning som tidigare. 

Sammanfattning av ärendet 

Då den nuvarande elsituationen gör att kostnaden för belysning ökar markant 
så har förvaltningen börjat se över sin elkonsumtion. En av dessa är den 
återkommande belysningen av säsongsdekorationer.  

Den belysning av dekorationer som normalt sätt monteras är julgranar, ljusträd,  
girlanger över Svalegatan samt belysta dekorationer i våra grönområden.  

Förvaltningen har sett över alternativ för att helt utesluta belysningen under 
denna vinter, delvis ha den satt på timer eller att i sin helhet ha den igång. 

Många av dekorationerna består av ledslingor som i sig är väldigt energisnåla. 
Dock så finns aspekten att Svalövs kommun visar att man sparar på energin 
genom att inte tända upp dekorationerna.  

Samtidigt finns aspekten med folkhälsan att ha i åtanke. Vi går in i en mörk 
årstid där dessa belysningar inger lite hopp och ljus för de som har det svårt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Niklas Bohn (S): 1. Svalövs kommunservice får i 
uppdrag att tända säsongsbelysningen i samma omfattning som tidigare. 

Marie Irbladh (C): 1. Svalövs kommunservice får i uppdrag att tända 
belysningen i samma omfattning som tidigare och endast mellan 2022 -12-13 till 
2023-01-06. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer eget m.fl. förslag till beslut mot Marie Irbladhs (C) förslag till 
beslut och finner att nämnden antar ordförandes förslag till beslut. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, MSWN) 
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Dnr SBN 863-2020 

§ 153 Åtgärder kring koloniföreningen Astern i Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Åtgärder med ny belysning till koloniföreningen Astern i Svalöv 
genomföres ej. 

2. Åtgärder med indragning VA och el till klubbhuset för koloniföreningen 
Astern genomföres ej.  

3. Utsättning bänkar och latriner till koloniföreningen Astern genomföres 
ej. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs koloniförening, i korsningen Skolgatan/ Norra Parkvägen har under en 
längre tid haft önskemål om att få området belyst för att minska risken för inbrott 
och skadegörelse på området. 

Under de senaste fyra åren har flertalet inbrott skett inkluderat skadegörelse på 
området. Föreningen anser att belysning på området skulle göra att dessa 
händelser minskar och att det även skulle inbjuda medborgare att besöka 
området för en promenad och njuta av lotterna.  

Då området ligger avskärmat mellan Skolgatan, Norra Parkvägen och 
Luggudevägen så är promenadområdet begränsat. Området är dessutom 
avskärmat i sydväst av Svalövsbäcken som gör att området inte kopplas ihop 
med övriga gångstråk.  

En utredning har gjorts för att få fram hur många belysningspunkter som 
behövs samt vad arbetet skulle kosta att genomföra. Totalt sett behövs 11 
ljuspunkter utmed gångarna i området vilket skulle ge en kostnad på 460.000 
kr. Till detta tillkommer abonnemang och den löpande elkostnaden.  

Föreningen önskar även ha en lösning med eluttag på området där de med 
hjälp av tagg-system kan köpa el för att kunna nyttja på sina lotter. Denna 
lösning är kostsam och inte hanterbar administrativt för den låga konsumtionen 
som detta skulle innebära.  

Utöver belysningen på området för att öka säkerheten så önskar föreningen få 
VA indraget till sin klubbstuga och en toalett installerad, antingen som separat 
byggnad eller som del av klubbhuset. Till detta behöver även el dras in. Då 
kostnaden för ett nytt elabonnemang, ett abonnemang för vatten och avlopp 
genom NSVA samt den löpande driftskostnaden skulle bli så pass stora för den 
lilla nyttan så bedömer förvaltningen att ärendet inte hanteras vidare.  

Föreningen anser även att koloniområdet är till för alla och önskar således få dit 
både bänkar och latriner. Förvaltningen anser dock att området inte är kopplat 
till övriga gångstråk och således inte inbjuder till genomfart eller spontanbesök 
utan mer är till för de som brukar lotterna samt deras familjer och bekanta. 
Förvaltningen anser därmed att bänkar och latriner blir överflödiga inom detta 
lilla område.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-22 
Samhällsbyggnads protokoll 2021-01-20, § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Mats Hannander (SD): 1. Åtgärder med ny belysning 
till koloniföreningen Astern i Svalöv genomföres ej. 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C) och Mats Hannander (SD): 2. Åtgärder 
med indragning VA och el till klubbhuset för koloniföreningen Astern 
genomföres ej. 3. Utsättning bänkar och latriner till koloniföreningen Astern 
genomföres ej. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 44-2022 

§ 154 Revidering av delegationsordning, 
parkeringstillstånd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delegation för parkeringstillstånd stryks från 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning från och med 2022-
11-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sin delegation att utfärda parkeringstillstånd 
för kommuninvånare som har svårigheter att gå längre sträckor eller som helt är 
beroende av annan att få transporter.  

Delegationen har tidigare tillhört Gata och Park att utfärda men sedan årsskiftet 
ligger denna organisation i Svalövs Kommunservice AB. Verksamhetschef 
Teknik har från januari 2022 utfört denna delegation då anställningen kvarstått i 
förvaltningen. En genomlysning har under 2022 utförts på de 
myndighetsutövningar som ligger inom förvaltningen och där har 
parkeringstillstånden identifierats som en sådan uppgift som bättre hanteras 
inom Myndighetsnämnden då de uteslutande arbetar med myndighetsfrågor.  

Förvaltningen har därmed som förslag att delegationen för parkeringstillstånd 
flyttas till Myndighetsnämnden från Samhällsbyggnadsnämnden och börjar 
träda i kraft den 1 november 2022. 

2   Besluta om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade.  

   

Trf 13 kap 

8 §   

Verksamhetschef Teknik 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Delegation för parkeringstillstånd stryks från 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning från och med 2022-11-01. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, MSWN) 
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Dnr SBN 154-2022 

§ 155 Delårsbokslut per augusti 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delårsbokslutet godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten redogör för uppföljning och prognos för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter till och med den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05 
Delårsbokslut per augusti 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Delårsbokslutet godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MAZO) 
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Dnr SBN 422-2022 

§ 156 Intern kontrollplan 2023 - bruttorisklista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förslag till prioriterade kontrollmoment inför kontrollplan 2023 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17, § 123 gällande plan för intern kontroll.   

Samtliga nämnder och styrelser uppdras att utifrån verksamhetens 
bruttorisklista prioritera kontrollmoment inför 2023. 

Förvaltningen och styrelser uppdras att utifrån prioriterade kontrollmoment 
presentera förslag till plan för intern kontroll, vilket enligt gällande policy skall 
beslutas av resp organ senast i december 2022.  

Planen ska bygga på en tydlig och transparant riskanalys. Riskanalysen ska 
dokumenteras i en bruttorisklista. Denna lista är underlag för beslut om vilka 
internkontrollmoment som ska genomföras under det kommande året. 

Respektive nämnd och styrelser fattar beslut om internkontrollplan för sina 
verksamheter. Kommunstyrelsen kommer därefter att få information om vilka 
beslut som de olika nämnderna och styrelserna tagit. Kommunstyrelsen har 
uppsynsplikt över det samlade internkontrollarbetet i kommunen. 
Kommunstyrelsen kommer även att få ta del av uppföljningen i slutet av året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Bilaga 1, Intern kontroll, bruttorisklista inför 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förslag till prioriterade kontrollmoment inför 
kontrollplan 2023 antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 733-2022 

§ 157 Uppföljning av intern kontrollplan 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 godkänns. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god intern kontroll har 
uppnåtts under 2022. 

3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2021-12-15, § 240 intern kontrollplan för 
nämndens verksamheter. Den överlämnades till kommunstyrelsen för 
kännedom.  

Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, 
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt. Svalövs 
kommunfullmäktige reviderade 2021 kommunens policy för internkontroll. 
Revideringen innebar att kommunen koncentrerar sig mer och bättre på 
moment där riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten har också blivit mera 
enhetliga och likartade i hela kommunen.  

Förvaltningen bedömer att det råder god intern kontroll i organisationen där 
arbetet sker strukturerat utifrån beslutad modell. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av intern kontroll för samhällsbyggnadsnämnden inkluderat bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 godkänns. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god intern kontroll har uppnåtts 
under 2022. 3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2022 överlämnas för 
kännedom till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (MSDG, IATE, LAWG, MSWN) 
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Dnr SBN 366-2019 

§ 158 Uppföljning av granskning gällande förstudie över 
underhållsåtgärder avseende infrastruktur 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningens svar på förstudien godkänns. 

2. Förvaltningen svar översänds till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har som uppgift att granska förvaltningarna och 
följa upp att åtgärder vidtagits rörande de rekommendationer som identifierats.  

En av granskningarna som genomfördes var ”Förstudie över underhållsåtgärder 
avseende infrastruktur” (SBN 366-2019). Syftet med förstudien var att på ett 
övergripande sätt bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställde en 
tillräcklig styrning och kontroll gällande planering av underhållsåtgärder 
avseende infrastruktur.  

Ett antal punkter sattes upp som rekommendationer som förvaltningen fick i 
uppgift att arbeta med. Dessa punkter är besvarade i förvaltningens skrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-04 
Uppföljning av granskning 
Revisionsrapport – Förstudie avseende underhållsåtgärder avseende 
infrastruktur 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningens svar på förstudien godkänns. 2. 
Förvaltningen svar översänds till revisorerna. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 423-2022 

§ 159 Reservkraft – avyttra äldre mobila 
reservkraftaggregat  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Äldre mobila aggregat för reservkraft ska successivt avyttras. 

2. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra försäljningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun äger ett tiotal äldre aggregat för reservkraft. Dessa aggregat 
är utifrån verksamhetens resurser inte användbara. Att anskaffa traktorer och 
anställa personal med behörighet bedöms inte vara realistiskt. Dessa aggregat 
bör därför avyttras snarast. 

Arbete med att uppgradera reservkraften pågår och inköp av nya mobila 
aggregat för reservkraft avsedd att betjäna i första hand kommunens 
trygghetspunkter pågår. Arbetet bedrivs i dialog med Trygghet och säkerhet. 

De aggregat som avses inköpas är mobila men oberoende av extern drivlina. 
Dock förutsättes dragfordon för att kunna placera ut aggregaten 
behovsanpassat samt minst två personer med behörighet att framföra 
dragfordon. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Äldre mobila aggregat för reservkraft ska successivt 
avyttras. 2. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att genomföra 
försäljningen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med dessa. 

Deltar ej 

Marie Irbladh (C) deltar inte i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, UALG) 
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Dnr - 

§ 160 Information, ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Energibesparingar 

b) Återrapportering synpunkten kvartal 3 (SBN 177-2022) 

 
Protokoll och beslut för redovisning 

KF 220829 § 129 – Val av representanter med ersättare i 
markavvattningsföretag mm 

KF 220829 § 134 – Motion, angående sensorstyrd teknik 

KS 220912 § 227 – reservkraft – överföring av ansvar till Svalövs 
Samhällslokaler AB 
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Dnr SBN 17-2022 

§ 161 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för nämndens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-09 – 2022-10-12 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 438-2022 

§ 162 Upphandling av förbrukningsel för 2023  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
samtliga avtal och handlingar som berör ärendet för Svalövs Kommuns 
räkning att upphandla förbrukningsel avseende all förbrukning under 
2023. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av att gällande elavtal går ut 20221231 behöver ny elupphandling för 
2023 startas upp avseende kommunens elbehov. Upphandlingen kan fortsatt 
hanteras via avrop inom ramavtal via Adda alternativt via egen separat 
upphandling. För att bistå kommunen med upphandlingsstöd och val av 
upphandlingsstrategi kommer extern konsult att anlitas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas 
att underteckna samtliga avtal och handlingar som berör ärendet för Svalövs 
Kommuns räkning att upphandla förbrukningsel avseende all förbrukning under 
2023. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (EAOD, UALG, MSDG) 
 
 
 
 
 


