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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00-17.45 
Ajourering 14.30-14.33 och 15.13 – 15.27 
 

Beslutande Olof Röstin (M) §§ 54- 61 b), 61d) samt 62 
Angelie Fröjd (M), tjg för Olof Röstin §§ 61 c) samt 63-70 
Lennart Pettersson (C), ordf. 
Annie Karlsson (S) 
Teddy Nilsson (SD), vice ordf. 
Charlotta Eldh (MP) §§ 54-62 
Marika Jardert (V) tjg. För Charlotta Eldh §§ 63-70 
Marie Irbladh (C) 
Anna Hed-Roslund (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Angelie Fröjd (M) §§ 54-62 
Ann Pettersson (M) 
Hans-Inge Svensson (S) §§ 54-65 (deltog ej vid beslut i § 65) 
Marika Jardert (V) 54-62 
Leif Mårtensson (L) §§ 54-65 (deltog ej vid beslut i § 65) 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Linnea Widing, plan- och byggchef 
Malin Vagnér, nämndsekreterare 
Vlasta Sabljak, planarkitekt 
Elin Persson, funktionsansvarig mark och exploatering 
Moa Giselsson, mark- och exploateringsingenjör §§ 60 b) och 62 (deltog 
ej vid beslut § 62) 
Robin Östlin, bredbandssamordnare §§ 54 - 60 a) 
Tomas Arnström, konsult §§ 54 - 59 
Hanna Palm Johansson, NSVA § 56 
Susanne Ståhl, ekonom §§ 59 – 60  
Eva Ringshagen §§ 61 c) och 62 
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Utses att justera 
 

Olof Röstin (M) §§ 54- 61 b), 61d) samt 62 
Angelie Fröjd (M) §§ 61 c) samt 63-70 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret 2018-04-30 kl 10.00 

Justerade 
paragrafer §§ 54 - 70 

Sekreterare   

 Malin Vagnér  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson   

Justerare 

  

 Angelie Fröjdh  
   

Justerare  
 

 Olof Röstin   
 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-04-24 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   
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§ 54 Beslutad ärendelista 

§ 55 Information, Ekonomi och administration .................................................. 4 
§ 56 Dagvattenplan ........................................................................................... 5 
§ 57 Åtgärder med anledning av antagen kompletteringsbudget för 2018 ....... 6 
§ 58 Utseende av tillfälligt dataskyddsombud ................................................... 8 
§ 59 Yttrande i mål M 10717-17 Svalövs kommun ./. Svenska Kaolin AB ..... 10 
§ 60 Information, Gata, park, trafik, VA, infrastruktur, kost och städ .............. 11 
§ 61 Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark ......... 12 
§ 62 Tomtförsäljning på Mejerigatan, Teckomatorp........................................ 13 
§ 63 Detaljplan för Röstånga 4:3 m.fl, R:ekobyn ............................................ 14 
§ 64 Planprogram för Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan .................................... 15 
§ 65 Detaljplan för Kågeröd 1:121, Kågerödslund .......................................... 16 
§ 66 Gatunamn i Svalöv .................................................................................. 17 
§ 67 Styrgrupp för projekt Säkra skolvägar ..................................................... 19 
§ 68 Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor ............................. 20 
§ 69 Remiss: Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne .......................... 21 
§ 70 Redovisning av delegeringsbeslut .......................................................... 23 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. § 57 Åtgärder anledning av antagen kompletteringsbudget för 2018, § 65 
Detaljplan för Kågeröd 1:121, Kågerödslund och § 67 Styrgrupp för 
projekt Säkra skolvägar läggs till på sammanträdet.  
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 Dnr - 

§ 55 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Presentation av ny medarbetare Elin Persson, funktionsansvarig mark 
och exploatering 

b) Månadsrapport mars 2018 NSVA (Dnr SBN 103-2018) 

c) Ekonomisk uppföljning för mars 2018 (Dnr 165-2018)  

d) Redovisning av synpunkter kvartal 1 2018 (Dnr SBN 159-2018) 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 160-2018 

§ 56 Dagvattenplan 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Föreslagen dagvattenplan antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Denna dagvattenplan har tagits fram av NSVA, Svalövs kommun och 
Söderåsens miljöförbund. Syftet med dagvattenplanen är att utgöra ett operativt 
dokument för både NSVA och kommunen samt presentera en långsiktig plan 
för dagvattenhantering. Dagvattenplanen syftar även till att möjliggöra 
förutsättningar för att dagvattenledningsnätet ska klara av att ta hand om ett 10-
årsregn i befintliga områden samt 20-årsregn i nybyggda områden enligt 
Svenskt vattens branschpraxis. Planen har arbetats fram utifrån den 
dagvattenpolicy som kommunfullmäktige antog 2013-03-25. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse 
Dagvattenplan för Svalöv kommun 
Bilagor 1-3 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C) och Olof Röstin (M): förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Föreslagen dagvattenplan antas.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LAWG) 
NSVA (kundservice@nsva.se) 
SMFO (info@smfo.se) 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(23) 
Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN 41-2018 

§ 57 Åtgärder med anledning av antagen 
kompletteringsbudget för 2018 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till handlingsplan för att 
möta befarat underskott om 1 mnkr och redovisa detta för nämnden vid 
nästa sammanträde.  

2. Kommunstyrelsen meddelas att reduceringen av nämndens budgetram 
med 25 tkr hanteras genom smartare inköp av konsulttjänster inom 
Planverksamheten.  

Deltar ej i beslut 

Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade beslut 180423 § 57 i ärende om 
kompletteringsbudget för 2018. Följande beslutspunkter påverkar 
samhällsbyggnadsnämndens budget: 

5. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att 
hantera en reducering av budgetramen med 25 tkr inför kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.  

14. Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten med 
hänsyn till ny ram. 

16. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ta fram handlingsplan för att möta 
befarat underskott om 1 mnkr. 

Punkten 5 ska redovisas till kommunstyrelsen i maj månad, före 
samhällsbyggnadsnämndens ordinarie sammanträde. Handlingsplanen 
behöver således upprättas och antas skyndsamt.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till handlingsplan för att 
möta befarat underskott om 1 mnkr och redovisa detta för nämnden vid 
nästa sammanträde.  

2. Kommunstyrelsen meddelas att reduceringen av nämndens budgetram 
med 25 tkr hanteras genom smartare inköp av konsulttjänster inom 
Planverksamheten.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
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Dnr SBN 426-2017 

§ 58 Utseende av tillfälligt dataskyddsombud 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Nämnden/styrelsen utser Mats Dahlberg till dataskyddsombud för 
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 25 maj 2018 och längst 
till 2018-12-31. 

2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna om dataskyddsombud börjar gälla samtidigt som 
dataskyddsförordningen1, den 25 maj 2018.  

Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett 
dataskyddsombud.   

Kommunstyrelsen fattade 2012-01-16 beslut om att utse Axel Danielsson, Axel 
Danielsson Konsult AB till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Svalövs 
kommun har fram till den 25 maj personuppgiftsombudet Axel Danielsson. 
Därefter har han avsagt sig uppdraget.  

Fram tills det att en beredskaps- och säkerhetssamordnare har påbörjat sin 
anställning uppdras respektive nämnd/styrelse att för sina 
personuppgiftsbehandlingar förordna ett tillfälligt dataskyddsombud och 
meddela kommunstyrelsekontoret därom som meddelar Datainspektionen 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsunderlag 

Artiklarna 37-39 i den allmänna dataskyddsförordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 

1. Nämnden/styrelsen utser Mats Dahlberg till dataskyddsombud för 
samhällsbyggnadsnämnden från och med den 25 maj 2018 och längst 
till 2018-12-31. 

2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter. 

                                                   
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning). 
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Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, LELE, MNVR, MAN) 
 
__ 
Ajournering 14.30 – 14.33 
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Dnr SBN 175-2016 

§ 59 Yttrande i mål M 10717-17 Svalövs kommun ./. 
Svenska Kaolin AB 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag för beslut i kommunstyrelsen 

1. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har förelagts att senast 2017-04-25 yttra sig över 
överklagande i mål M10717-17. Målet rör ansökan om tillstånd för täkt av 
kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna Billinge 1:1 m.fl. 
i Eslövs kommun m.fl. Målet prövades av Växjö tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen (målnummer M1180-14) och dom avkunnades 2017-10-23. Den 
domen har nu överklagats och kommunen har så som part i målet förelagts att 
yttra sig.  

Kommunen har beviljats anstånd till och med 2018-04-18 att inkomma med 
yttrandet.  

Beslutsunderlag 

Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i mål M1180-14 av den 23 
oktober 2017 
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens föreläggande daterat 2018-04-04 
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens beslut om anstånd daterat 2018-
04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 

1. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till yttrande.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SNLN, MNVR, MAN, MSDG) 
 
___ 
Ajournering 15.13 – 15.27 
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Dnr - 

§ 60 Information, Gata, park, trafik, VA, infrastruktur, 
kost och städ 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Information om bredbandsutbyggnad 

b) Eventuell översyn av regelverk för skolskjuts  

c) Remissyttrande över förnyat finansieringsavtal för färdtjänst 
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Dnr - 

§ 61 Information, Översikts- och detaljplanering, 
fastigheter och mark 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Information om aktuella detaljplaner 

b) Information om kommunens tomter (Dnr 131-2018) 

c) Information om återställning av södra området BT Kemi 
Efterbehandling. Nämnden har fått till den 30 september att svara BT 
Kemi Efterbehandling om något särskilt bör ingå i upphandlingen.  

d) Information från möte med styrgruppen för översiktsplanen 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 109-2018 

§ 62 Tomtförsäljning på Mejerigatan, Teckomatorp 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

2017-02-06 tecknades markanvisningsavtal med Maxxifier Management AB 
(fortsättningsvis Maxxifier) innebärande att Maxxifier fick ensamrätt att köpa 
åtta tomter, Svalöv Teckomatorp 7:44-7:51, längs Mejerigatan i Teckomatorp 
för att bebygga dessa med tio lägenheter i bostadsrättsform. Ett nytt 
markanvisningsavtal tecknades 2017-06-30, där området utökades till att också 
omfatta Teckomatorp 7:26 och 7:52. Markanvisningen varade till den 2018-02-
06. Sedan markanvisningsavtalet nu löpt ut föreslås nämnden lägga tomterna i 
småhustomtskön.  

Förvaltningen har undersökt tre olika alternativa prissättningar med anledning 
av upptäckter vid en geoteknisk undersökning i området. Den prissättning som 
föreslås är den som stämmer överens med prissättningen i beslut i SBN 2017-
12-19 § 212. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Annie Karlsson (S), Marie Irbladh (C) och Olof Röstin 
(M):  

2. Ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAGN, MSDG) 
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Dnr SBN 211-2016 

§ 63 Detaljplan för Röstånga 4:3 m.fl, R:ekobyn 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ger kommunförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Röstånga 4:3 m fl ”R:ekobyn”. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger kommunförvaltningen i uppdrag att 
teckna planavtal med Röstånga Ekoby Ekonomisk Förening. 

Sammanfattning av ärendet 

Röstånga Ekoby Ekonomisk Förening har framfört önskemål om en ny 
detaljplan för del av Röstånga 4:3 m fl. Ungefärligt område ligger mellan 
Västergatan och Bäljaneå, söder om bebyggelsen på södra sidan Lingatan. 

Avsikten genom den nya detaljplanen är att möjliggöra för byggande av en 
ekoby med bostäder i blandade storlekar och gemensamma utrymmen samt 
möjlighet till utveckling av verksamheter hörande till R:ekobyn. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse 
StartPM, 2018-04-10 
R:ekobyn - en ekoby i Röstånga, Projektplan , Landsbygdsprojekt inom Leader 
Nordvästra Skåne och Öresund 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-09-16 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-21 
Avtal om nyttjanderätt 
Medfinansieringsintyg, 2016-11-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ger kommunförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Röstånga 4:3 m fl ”R:ekobyn”. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger kommunförvaltningen i uppdrag att 
teckna planavtal med Röstånga Ekoby Ekonomisk Förening. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ASB, LAWG, VSK, EMTO) 
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Dnr SBN 162-2018 

§ 64 Planprogram för Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till planprogram för Lantlyckan 

Sammanfattning av ärendet 

Svalöv kommun har under 2017 tillsammans med Midroc och HSB Landskrona 
utrett möjligheterna till en exploatering av Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan. 
Parterna har haft ett flertal workshops och möten med syftet att skapa sig en 
gemensam bild av områdets framtida utformning och innehåll.  

För att komma vidare med området bör ett arbete med att ta fram ett 
planprogram påbörjas. 

En avsiktsförklaring har tecknats den 2017-05-23. Kommunstyrtelsen beslutade 
2018-04-09 att förlänga avsiktsförklaringen till och med 2018-06-30. 
Avsiktsförklaringen syftat till att ge Midroc och HSB Landskrona exklusiv rätt att 
förhandla med Svalövs Kommun gällande Lantlyckan. Under avtalstiden för 
avsiktsförklaringen ska ett markanvisningsavtal arbetas fram där bland annat 
ansvarsfördelning avseende arbetsuppgifter och kostnader för detaljplaneringen 
framgår.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse 
Plankarta 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Annie Karlsson (C) och Angelie Fröjdh (M): 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till planprogram för Lantlyckan 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LAWG, ABN) 
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Dnr SBN 173-2018 

§ 65 Detaljplan för Kågeröd 1:121, Kågerödslund 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till detaljplan för 
fastigheten Kågeröd 1:121, Kågerödslund. 

Sammanfattning 

Kågerödslunds viktiga roll som mötesplats och festplats ska beaktas i den nya 
detaljplanen som ska tas fram för fastigheten/området. Det ska finnas möjlighet 
till såväl offentliga som privata evenemang och aktiviteter.  

I gällande detaljplan, akt 108, är aktuellt område detaljplanerat som Park. För 
”allmänna platser” gäller generellt att de inte mer än tillfälligtvis får upplåtas för 
enskild verksamhet. 

Förskolan Ekdungen i Kågeröd strax intill Kågerödslund består av åtta 
avdelningar. Idag utgår en utomhusavdelning från Ekdungens förskola där 
barnen vistas i Kågerödslund.  

I syfte att skapa fler förskoleplatser föreslås att detaljplanen ändras så att 
Kågerödslund på sikt ska kunna inrymma flera uteavdelningar.  

Detaljplanen föreslås få en viss flexibilitet med möjligheter till även andra 
användningsområden eftersom behovet av förskoleplatser kan variera över tid.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-04-18 
StartPM, 2018-04-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjdh (M), Marika Jardert 
(V) och Anna Hed-Roslund (S): 

1. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till detaljplan för 
fastigheten Kågeröd 1:121, Kågerödslund. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (VSK, LAWG, ABN, MSDG) 
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Dnr SBN 429-2017 

§ 66 Gatunamn i Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Namnet Udda Lundqvists väg antas för den aktuella vägen i Svalöv-
Weibulls område, under förutsättning att vederbörande godkänner 
namnet.  

Sammanfattning av ärendet 

En gata på Svalöv-Weibulls område saknar i dag namn vilket ställer till problem 
då det finns olika verksamheter som behöver en adressplats. 

Ärendet var upp för beslut i SBN i januari men återremitterades till förvaltningen 
då det rådde en osäkerhet om både fastighetsägarens inställning till namnet 
samt huruvida Udda Lundqvists ställer sig till namnförslaget. 

Förvaltningen har sedan dess kontaktat Lantmännen och Udda Lundqvist som 
båda inte bara ställer sig positiva till namnet och förespråkar namnet ”Uddas 
väg”. 

Kommunen har en policy för namngivning av gator, parker och övriga allmänna 
platser (antagen 2013) där det bland annat står att försiktighet ska iakttas vid 
användning av memorialnamn. Minst tre år bör ha förflutit innan en avliden 
persons namn kan användas i namn på gator, torg eller allmänna platser. Då 
Udda Lundqvist idag är vid god vigör kan inte gatan namnges med ett 
memorialnamn som namnet ”Udda Lundqvists väg” är.  

Udda Lundqvist är ett stort namn inom mutationsforskning och genetik kring 
korn. Född i Tyskland, kom till Sverige 1949 och arbetade i många år vid 
Sveriges Utsädesförening. Hon är uppmärksammad av bl.a. FN-organet IAEA 
och är fortfarande i livet. 

Beslutsunderlag 

Denna förslagsskrivelse daterad 2018-03-20  
Skrivelse från Lantmännen 
Policy för gatunamn 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C):  

1. Namnet Udda Lundqvists väg antas för den aktuella vägen i Svalöv-
Weibulls område, under förutsättning att vederbörande godkänner 
namnet.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Lennart Petterssons förslag till beslut och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med detta.  
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Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (SPN, MSDG) 
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Dnr SBN 267-2017 

§ 67 Styrgrupp för projekt Säkra skolvägar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. En styrgrupp för projekt säkra skolvägar inrättas. Styrgruppen skall 
bestå av 5 ledamöter, varav 3 skall utgå från den styrande koalitionen 
och 2 ledamöter från oppositionen. 

2. Till ledamöter i styrgruppen väljs Charlotta Eldh (MP), Lennart 
Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M) och Kim 
Hellström (SD).  

Sammanfattning av ärendet 

Projektplanen för projektet säkra skolvägar antogs genom beslut i SBN 180130 
§ 8. Av projektplanen framgår att det för projektet ska tillsättas en politisk 
styrgrupp. Styrgruppen skall bestå av 5 ledamöter, varav 3 skall utgå från den 
styrande koalitionen och 2 ledamöter från oppositionen. 

Beslutsunderlag 

Projektplan Säkra Skolvägar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Marika Jardert (V), Teddy Nilsson (SD) och Angelie 
Fröjdh (M): 

1. En styrgrupp för projekt säkra skolvägar inrättas. Styrgruppen skall 
bestå av 5 ledamöter, varav 3 skall utgå från den styrande koalitionen 
och 2 ledamöter från oppositionen. 

2. Till ledamöter i styrgruppen väljs Charlotta Eldh (MP), Lennart 
Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M) och Kim 
Hellström (SD).  

Beslutsgång 

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

 

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

§ 68 Information, Strategiskt miljöarbete och 
energifrågor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ingen information att notera under detta ärende.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 138-2018 

§ 69 Remiss: Handlingsplan för fossilfria drivmedel i 
Skåne 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2018-04-10, antas som 
samhällsbyggnadsnämndens eget och skickas till Region Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne har sänt över förslag till Handlingsplan för fossilfria drivmedel i 
Skåne på remiss.  

Förslaget till Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne fokuserar på 
användning, produktion och distribution av fossilfria drivmedel och utveckling av 
kunskap och miljömässig och social hållbarhet. Handlingsplanen utgör en 
delmängd av Miljöstrategiskt program för Region Skåne och Strategi för ett 
hållbart transportsystem i Skåne 2050. Syftet med handlingsplanen är att 
beskriva insatser som Region Skåne och andra aktörer kan genomföra för att:  

• Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt 
transportsystem i Skåne  

• Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning  

• Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska bli 
tydliga  

De insatser och de prioriteringar som återfinns i handlingsplanen är förslag från 
Region Skånes sida. Arbetet med handlingsplanen har diskuterats på 
dialogmöten med Skånes kommuner under våren 2017 där kommuner har 
uppmanats att inkomma med förslag på insatser. 

Förslag till yttrande 

Svalövs kommun ser positivt på att Region Skåne arbetat fram en 
handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne och ser det som ett bra inspel in i 
kommunens lokala klimat och miljömålsarbete. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse 
Missiv: handlingsplan för fossilfria drivmedel 
Remiss: handlingsplan för fossilfria drivmedel 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2018-04-10, antas som 
samhällsbyggnadsnämndens eget och skickas till Region Skåne. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, MNVR) 
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Dnr SBN 6-2018 

§ 70 Redovisning av delegeringsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegeringsbeslut daterad 2018-04-20. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
  

 

 

 


