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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00–17.30 
Ajournering 14.46–15.05 
 

Beslutande Marie Irbladh (C) 
A Jörgen Persson (SD), tjg ersättare för Andrej Nilsson (SD) 
Annie Karlsson (S), vice ordförande 
Stefan Pettersson (M), ordförande 
Mats Hannander (SD) 
Åke Jonsson (KD) 
Niklas Bohn (S) §§ 141-159, 161-171 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Johan Wigrup (C) (via länk) 
Agneta Sörensson (M) (via länk)  
Sten Schmidt (SD) §§ 141-166 (via länk) 
Leif Mårtensson (L) (via länk) 

Insynsplats Charlotta Eldh (MP) §§ 141-147 (via länk) 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Mattias Wiman, gatu- och parkchef 
Helena Heintz, nämndsekreterare 
Emelie Lyrefors, nämndadministratör 
Dragana Zaloznik, ekonomikonsult, §§ 141-155 
Tobias Varga, planarkitekt, § 156 
Ida Bryngelsson, planarkitekt och skolskjutssamordnare, §§ 165-167 
Anna Heyden, planarkitekt, §§ 165-167 
Balthazar Mandahl Forsberg, miljöstrateg, §§ 167-169 
 
Malin Nilsson, konsult från Afry, § 162 (via länk) 
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Utses att justera Marie Irbladh (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-11-03 kl 13.00 
Justerade 
paragrafer §§ 141 – 171  

Sekreterare   
 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Marie Irbladh (C)   

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-29 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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§ 150 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud att stanna och parkera – 

Bredingegatan och Södervångsgatan, Svalöv ........................................ 13 
§ 151 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud att parkera – 

Företagaregatan, Svalöv ......................................................................... 14 
§ 152 Avslutning av lokal trafikföreskrift (LTF) avseende hastighetsbegränsning 

på väg 1208 (Onsjövägen), Svalöv ......................................................... 15 
§ 153 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende hastighetsbegränsning på 

Torggatan, Svalöv ................................................................................... 16 
§ 154 Avslutning av lokala trafikföreskrifter (LTF) avseende 

hastighetsbegränsning på väg 1208 genom Torrlösa ............................. 17 
§ 155 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud mot mopedkörning på gc-

vägar vid Kågeröds station ...................................................................... 18 
§ 156 Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark ......... 19 
§ 157 Upphandlingskriterier, Arboristtjänster .................................................... 20 
§ 158 Upphandlingskriterier, Transporttjänster ................................................. 21 
§ 159 Upphandlingskriterier, Vattenvårdsåtgärder ........................................... 22 
§ 160 Upphandlingskriterier, Belysningsarbeten Källstorp ............................... 23 
§ 161 Upphandlingskriterier, Tekniska konsulttjänster ..................................... 24 
§ 162 Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv Lantlyckan, 

Svalöv ...................................................................................................... 25 
§ 163 Redovisning av beläggningsarbeten 2020 .............................................. 27 
§ 164 Utredning, toalettbyggnad vid Teckomatorps station .............................. 28 
§ 165 Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ ........................ 29 
§ 166 Begränsning av resande med kommunens skolbussar .......................... 30 
§ 167 Plantaxa ................................................................................................... 32 
§ 168 Renhållningsordning – beslut om samråd ............................................... 34 
§ 169 Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor ............................. 36 
§ 170 Redovisning av delegationsbeslut........................................................... 37 
§ 171 Beslut om befogenhet att teckna fullmakt gällande upphandling av 

förbrukningsel .......................................................................................... 38 
 
 
 
 
§ 171 lades till på sammanträdet.  
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Dnr SBN 228-2020 

§ 142 Tertialbokslut 2 per augusti 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Tertialbokslut 2 per augusti 2020 för samhällsbyggnadsnämnden 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt tertialbokslut 2 per augusti 2020 för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter,  

Beslutsunderlag 
Tertialbokslut 2 per augusti 2020 för samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Tertialbokslut 2 per augusti 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
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Dnr SBN 101-2020 

§ 143 Uppföljning, Intern kontrollplan 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 godkänns. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god intern kontroll har 

uppnåtts under 2020. 
3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 överlämnas för kännedom till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2020-02-20, § 17, förslag till 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 2012 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. 
Av kommunens kontrollmoment faller fem inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, två inom Gata/park och tre inom Måltidsservice. Förvaltningen 
bedömer att det råder god intern kontroll i organisationen där arbetet sker 
strukturerat utifrån beslutad modell. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-01 
Redovisning av intern kontroll för samhällsbyggnadsnämnden, bilagor från 
gata/park och måltidsservice 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): 1) Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 godkänns. 
2) Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god intern kontroll har uppnåtts 
under 2020. 3) Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 överlämnas för 
kännedom till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, IATE) 
Kommunstyrelsen (inkl redovisning av intern kontrollplan) 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-29 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr SBN 671-2020 

§ 144 Remiss, Sponsringspolicy 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslaget till 
sponsringspolicy. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till sponsringspolicy på 
remiss. Svar ska lämnas senast 2020-11-06.  
Förvaltningen föreslår att nämnden inte har något att erinra mot förslaget till 
policy. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-29, § 64 
Förslag till sponsringspolicy 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot 
föreslaget till sponsringspolicy. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr SBN 650-2020 

§ 145 Remiss, Utredning gällande allaktivitetshus 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande över ”Ett aktivitetshus i Svalövs 
kommun” antas och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen, 2020-04-20 § 
108, utrett ett allaktivitetshus i Svalövs kommun. Utredningen med förslag till 
fortsatt arbete presenterades för kommunstyrelsen i oktober. Kommunstyrelsen 
beslutade då, 2020-10-12 § 259, att skicka detta förslag till samhälls-
byggnadsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2020-11-01. 

Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-14 
Förslag till yttrande, daterat 2020-10-14 
Remisshandlingar från kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Föreliggande förslag till yttrande över ”Ett aktivitetshus i 
Svalövs kommun” antas och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG) 
Kommunstyrelsen (inkl yttrande) 
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Dnr SBN 680-2020 

§ 146 Remiss, Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och översänds till 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har genom beslut 2020-09-01 § 51 skickat 
förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare (5:3 KL) på remiss till berörda nämnder. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar vidare att nämndernas remissvar ska vara 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 2020-10-27. I remissvaret ska 
nämnderna yttra sig om föreslaget program samt ange hur fullmäktiges mål och 
riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått dispens till 2020-10-29 att yttra sig över 
förslaget.  

Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-04 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-29 
Remisshandlingar från kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och 
översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, ELPN) 
Kommunstyrelsen (inkl yttrande) 
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Dnr SBN 651-2020 

§ 147 Sammanträdestider 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Nämnden sammanträder 2021 följande dagar (kl 13.00): 20 januari, 17 
februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 
27 oktober, 17 november och 15 december.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2021.  
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträde för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m. 
Nämnden föreslås under 2021 sammanträda på onsdagar med start kl. 13.00. 
Det noteras att ordförande enligt nämndens reglemente äger rätt att kalla till 
extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Beslutsunderlag 
- 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Nämnden sammanträder 2021 följande dagar (kl 13.00): 
20 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 
september, 27 oktober, 17 november och 15 december. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HAHZ, MSDG, ELPN, MSWN) 
Samtliga förtroendevalda i nämnden 
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Dnr - 

§ 148 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) per 
september 2020 (Dnr 223-2020) 

b) Redovisning av inkomna synpunkter kvartal 3 2020 (Dnr 225-2020) 
c) Protokoll för anmälan 

- KF 200928 § 174 - VA-projekt Svalöv - äskande av medel 
- KF 200928 § 175 - Revidering av aktivitetsplan för färdigställande av Svalövs 
kommuns översiktsplan 

- KF 200928 § 179 - Efterutdelning 2020, AB SvalövsLokaler 
- KF 200928 § 180 - Lokalförsörjningen inom kommunen - Bolagspolicy samt 
bildande av koncern och Svalövs Kommunhus AB 
- KF 200928 § 181 - Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunhus AB 
förvärv av AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler samt fission av det 
sistnämnda 
- KF 200928 § 182 - Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Samhällslokaler 
AB 
- KF 200928 § 183 - Lokalförsörjningen i kommunen - Svalövs Kommunservice 
AB 

- KF 2009208 § 184 - Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB SvalövsLokaler, 
AB SvalövsBostäder, Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice 
AB 

- Protokoll från sammanträde med Styrelsen för Vegeåns vattenråd och Vegeåns 
Service AB 2020-09-29 
- Rapport, vattenkontroll från Saxån-Braån, september 2020 

- KS 201012 § 259 - Aktivitetshus i Svalövs kommun 
- KS 201012 § 263 - Införande av parkeringsövervakning – utvärdering 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 687-2020 

§ 149 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr o m 
2021-01-01 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Följande förändringar antas avseende VA-taxan i Svalövs kommun från 
och med 2021-01-01 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för 
maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt 
Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 
0,4 % jämfört med 2020. 

• I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten med 
+20% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. För 
Typhus A (villa) innebär höjningen 10,5% och för Typhus B 
(flerfamiljshus) 9,9 %. 

• VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och inga förändringar genomförs 
till 2021.  

Reservation  
Annie Karlsson (S) och Niklas Bohn (S) reserverar sig mot avslagsbeslutet till 
förmån för eget förslag till beslut.   

Ej deltagande i beslut 
Marie Irbladh (C) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av att justera VA-taxan. Föreslagna justeringar beror främst 
på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen samt ökad 
mängd spillvatten. 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus 
A (villa) med 85 kr/månad och för typhus B (flerfamiljshus) med 814 
kr/månad. 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för 
typhus A (villa) med 700 kr och för typhus B (flerfamiljshus) med 2 450 kr. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Förslagsskrivelse från NSVA, Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr.o.m. 
2021-01-01 dat. 2020-09-01. 
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Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och B.  
Övriga bilagor: 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) 
•VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) 

• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
• Taxa för Svalövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Följande 
förändringar antas avseende VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2021-
01-01 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 
2020. 
• I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten med +20% vilket innebär 
en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 
10,5% och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,9 %. 

• VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och inga förändringar genomförs till 
2021. 
Annie Karlssons (S) och Niklas Bohns (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Svalövs kommun behöver tydligare ta upp planerat 
underhåll och åtgärder som planeras i dialogen med NSVA. Detta för att i 
framtiden undvika fortsatt stora höjningar av VA-taxan.  

Stefan Pettersson (M): Avslag på Annies Karlssons m fl förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att nämnden beslutar 
enligt detta.  
Ordförande tar sedan upp Annie Karlssons m fl förslag till beslut och finner att 
nämnden avslår det.    

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
NSVA 
 
 
Protokollsanteckning från Annie Karlsson (S): 
Jag anser att man måste ta en diskussion med NSVA om planeringen av 
underhåll och övriga åtgärder, då jag menar att det är ohållbart med så stora 
ökningar av VA-taxan varje år.  
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Dnr SBN 688-2020 

§ 150 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud att 
stanna och parkera – Bredingegatan och 
Södervångsgatan, Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0003 avseende förbud att stanna och 
parkera på Bredingegatan och Södervångsgatan antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Då nybyggnationer på fastigheten Felestad 27:146 medfört att boende på 
fastigheten parkerar utmed Bredingegatan och Söderångsgatan så har problem 
uppstått med framkomligheten för räddningstjänsten samt sophämtningen.  

Förvaltningen har tagit fram en lokal trafikföreskrift som innebär stanna och 
parkeraförbud utmed norra delen av Bredingegatan samt östra delen av 
Södervångsgatan för att garantera framkomligheten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-29 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2020 0003 - Stanna och parkera-förbud 
Bredingegatan och Södervångsgatan i Svalövs tätort 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0003 avseende förbud 
att stanna och parkera på Bredingegatan och Södervångsgatan antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 689-2020 

§ 151 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud att 
parkera – Företagaregatan, Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0004 avseende förbud att parkera på 
Företagaregatan antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun har fått sin första vattentankstation placerad på 
Företagaregatan i Svalövs tätort. För att fordon ska ha möjlighet att stanna och 
hämta vatten så behöver ett parkeringsförbud införas utmed gatan som 
förhindrar fordon från att ställas upp på platsen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-29 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2020 0004 – Parkera-förbud 
Företagaregatan i Svalövs tätort 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0004 avseende förbud 
att parkera på Företagaregatan antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 230-2018 

§ 152 Avslutning av lokal trafikföreskrift (LTF) avseende 
hastighetsbegränsning på väg 1208 (Onsjövägen), 
Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Lokal trafikföreskrift 1214 2017:0037 gällande fastighetsbegränsning 
om 50 km/h på väg 1208 genom Svalövs tätort avslutas.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut fattade av Svalövs kommun den 2018-06-19, så ska hastigheten 
sänkas från 50km/h till 40 km/h på Onsjövägen i Svalöv.  
Vid ändring av hastighetsbegränsningen avslutades LTF 1214 2017:0021 för att 
ge plats åt den nu gällande LTF:en 1214 2018:0007 & 0006. Dock har det visat 
sig att även LTF 1214 2017:0037 behöver avslutas då även den avser delar av 
väg 1208. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-29 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2020 0001 – Hastighetsbegränsning väg 
1208 Onsjövägen 
Lokal trafikföreskrift 1214 2017 0037 – Hastighet på Onsjövägen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Lokal trafikföreskrift 1214 2017:0037 gällande 
fastighetsbegränsning om 50 km/h på väg 1208 genom Svalövs tätort avslutas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

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



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(38) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-29 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr SBN 690-2020 

§ 153 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende 
hastighetsbegränsning på Torggatan, Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0005 avseende hastighetsbegränsning 
om 30 km/h på Torggatan antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har startat upp ett arbete med översyn av gällande 
trafikföreskrifter inom Svalövs kommun. En av punkterna i arbetet är att ha en 
övergripande planering gällande hastigheterna i tätorterna.  
En av punkterna som uppkommit är hastigheten på Torggatan som idag är 
begränsad till 40 km/h.  
Svalegatan har idag en hastighetsbegränsning på 30 km/h och Luggudevägen 
har en hastighetsbegränsning på 30 km/h, dock under begränsad tid på dygnet.  

För att få ett tydligare trafikflöde så bör kopplingen mellan Svalegatan och 
Luggudevägen regleras så den följer angränsade hastighetsbegränsningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-29 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2020 0005 - Hastighetsbegränsning 
Torggatan i Svalövs tätort 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0005 avseende 
hastighetsbegränsning om 30 km/h på Torggatan antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 527-2019 

§ 154 Avslutning av lokala trafikföreskrifter (LTF) 
avseende hastighetsbegränsning på väg 1208 
genom Torrlösa  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
okal  

1. Lokala trafikföreskrifter 1214 2017 0049 samt LTF 1214 2019 0013 
gällande hastighetsbegränsning om 50 km/h på väg 1208 genom 
Torrlösa tätort avslutas.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut fattade av Svalövs kommun 2017-04-19 samt 2019-11-26 ska 
hastigheten vara 50km/h genom Torrlösa inom tätortsskyltarna på väg 1208.  

Samråd med Trafikverket har förts om att sänka hastigheten till 40 km/h inom 
tätortsskyltarna så som tidigare beslutats av Svalövs kommun 2014-12-17. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-29 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2020 0002 Hastighetsbegränsning väg 
1208 Torrlösa 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Lokala trafikföreskrifter 1214 2017 0049 samt LTF 1214 
2019 0013 gällande hastighetsbegränsning om 50 km/h på väg 1208 genom 
Torrlösa tätort avslutas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 691-2020 

§ 155 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud mot 
mopedkörning på gc-vägar vid Kågeröds station 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0006 avseende förbud mot 
mopedkörning i tunneln under järnvägen inkl anslutande gc-vägar vid 
Kågeröds station antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har startat upp ett arbete med översyn av gällande 
trafikföreskrifter inom Svalövs kommun. En av punkterna i arbetet är att ha en 
övergripande planering gällande hastigheterna i tätorterna.  
Flertalet synpunkter har inkommit om stora säkerhetsrisker i att trafikanter 
använder gångtunneln under järnvägen i Kågeröd för att framföra mopeder, 
vilka upplevs komma i hög hastighet.  

Tunneln är trång vilket gör att mopedåkning är direkt olämpligt med tanke på 
hur frekvent tunneln kommer användas framöver.  
Med tanke på de säkerhetsrisker som förekommer vill förvaltningen förbjuda 
mopedkörning i tunneln inkl anslutande gc-vägar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-29 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2020 0006 - Förbud mot mopedåkning på 
Kågeröds Station 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Lokal trafikföreskrift 1214-2020-0006 avseende förbud 
mot mopedkörning i tunneln under järnvägen inkl anslutande gc-vägar vid 
Kågeröds station antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MSWN) 
 
 
 
 
 
__ 
Ajournering 14.46–15.05 
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Dnr - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Pågående arbete med översiktsplanen 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 692-2020 

§ 157 Upphandlingskriterier, Arboristtjänster 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Föreslagna upphandlingskriterier godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser arboristarbeten såsom träd och skogsvårdande tjänster 
samt framtagande av trädvårdsplaner inom Svalövs kommun.  
 
Arbeten gällande beskärning och vårdande uppdrag av kommunens träd och 
skogar har inte tidigare handlats upp, utan har avropats via 
direktupphandlingar. En upphandling planeras nu att genomföras och vara på 
plats under första kvartalet 2021.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-07 
Förslag till upphandlingskriterier 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Föreslagna upphandlingskriterier godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 693-2020 

§ 158 Upphandlingskriterier, Transporttjänster 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Föreslagna upphandlingskriterier godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser transportarbeten såsom hämtning av ris och kompost på 
upplag och ute i fält, leverans av material, utsättning av farthinder samt övriga 
liknande tjänster inom Svalövs kommun.  
Arbeten gällande transporttjänster har inte tidigare handlats upp, utan har 
avropats via direktupphandlingar eller via ramavtal med mindre 
anläggningsarbeten. En upphandling planeras nu att genomföras och vara på 
plats under första kvartalet 2021 för att säkerställa en tydlig, effektiv och 
ekonomisk hantering av transporterna.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-07 
Förslag till upphandlingskriterier 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Föreslagna upphandlingskriterier godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 694-2020 

§ 159 Upphandlingskriterier, Vattenvårdsåtgärder 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Föreslagna upphandlingskriterier godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser vattenvårdsåtgärder såsom klipphuggning av vass, 
muddring, våtmarksarbeten, stenskoning av slänter samt övriga liknande 
åtgärder inom vattenvård inom Svalövs kommun.  
Arbeten gällande vattenvårdsåtgärder har genomförts i begränsad omfattning 
och har tidigare inte handlats upp, utan har avropats via direktupphandlingar 
eller via ramavtal med mindre anläggningsarbeten. En upphandling planeras nu 
att genomföras och vara på plats under första kvartalet 2021 för att säkerställa 
en tydlig, effektiv och ekonomisk hantering av kommunens vattendrag och 
sjöar/dammar.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-07 
Förslag till upphandlingskriterier 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M) och Annie Karlsson (S): Föreslagna upphandlingskriterier 
godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enigt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr 695-2020 

§ 160 Upphandlingskriterier, Belysningsarbeten 
Källstorp 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Föreslagna upphandlingskriterier godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser demontering av hela den befintliga 
belysningsanläggningen utmed väg 106 samt anläggning av ny 
belysningsanläggning utmed sträckan Källstorp enligt beslut i 
Samhällsbyggnadsnämnden fattat 2020-09-24.  
Belysningsanläggningen utmed väg 106 genom Källstorp har under åren haft 
stora problem. Reparationer och besiktningar har utförts löpande men 
anläggningen är nu i så pass dåligt skick att reparationer inte längre är möjliga.  
Anläggningen måste nu bytas ut i sin helhet och enligt fattat beslut har nu 
förvaltningen tagit fram underlag inför upphandling av entreprenör.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-07 
Förslag till upphandlingskriterier 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Föreslagna upphandlingskriterier godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enigt 
detta.  

Jäv 
Niklas Bohn (S) deltar inte i föredragning eller beslut på grund av jäv.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 696-2020 

§ 161 Upphandlingskriterier, Tekniska konsulttjänster 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Föreslagna upphandlingskriterier godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Upphandlingen avser tekniska konsulttjänster på ramavtal för avrop inom de 
kompetensområden som samhällsbyggnadssektorn ansvarar för. Det gäller i 
första hand inom plan och exploatering samt gata och park. Avsikten är att 
komplettera med extra resurser när behov uppstår i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-12 
Förslag till upphandlingskriterier 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Föreslagna upphandlingskriterier godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enigt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
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Dnr SBN 162-2018 

§ 162 Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del 
av kv Lantlyckan, Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Granskningsutlåtande godkänns.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av kv 
Lantlyckan, antas.  

Reservation 
Marie Irbladh (C) reserverar sig emot beslutet med följande motivering:  

- Sent utskickade handlingar, kl 21 onsdag kväll. Någon möjlighet att 
studera dem har därmed inte givits.  

- Vi vill se en plan på hela området där all byggnation och övrig planering 
framgår.  

- Dessutom anser vi att behovet av äldreomsorgsbostäder är överskattat 
eftersom det rådande köläget i äldreomsorgen under lång tid visat att 
behovet inte finns. Vi anser att det är slöseri med skattemedel att 
förhyra bostäder som inte är möjliga att hyra ut och som kommunen 
därför får betala för utan att få in hyresintäkter.  

Ej deltagande i beslut 
Annie Karlsson (S) och Niklas Bohn (S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-03-21 § 46 förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv 
Lantlyckan, Svalöv. 2020-06-17 § 93 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att 
förslaget skulle ställas ut på granskning. Granskningen varade under perioden 
19 mars till den 9 april 2020. Totalt inkom 9 yttranden. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 75 bostäder för särskilt 
boende, trygghetsboende och vård samt tillhörande kontors- och 
administrationslokaler i attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Planförslaget 
innehåller, förutom lokalgata, till största del kvartersmark med byggrätt för 
bostäder, vård- och centrumändamål, samt ytor för gröna gårdsytor, öppen 
dagvattenhantering och markparkering.  
Det aktuella planområdet är 11 370 kvm stort och ligger i sydöstra delen av 
Svalövs samhälle, inom ett område som idag är detaljplanerat för 
småindustriverksamhet.  
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Efter granskning har planhandlingar omarbetats utifrån inkomna synpunkter, 
som framför allt rört hantering av markföroreningar, buller och hantering av 
dagvatten. Bullerutredningen har kompletterats utifrån ny data från Trafikverket, 
och en bestämmelse om krav på tyst sida för bostäder närmast järnvägen har 
införts för att uppnå gällande riktvärden. Plankartan har även kompletterats med 
bestämmelse som säkerställer hantering av kvarvarande markföroreningar 
inom området. En uppdaterad höjdsättning har gjorts för att säkerställa god 
avrinning inom området men samtidigt inte förändra den nuvarande topografin i 
allt för stor utsträckning. Utöver detta har planhandlingar kompletterats och 
förtydligats utifrån inkomna synpunkter.  
Det noteras att plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande inte varit 
färdigställda och kunnat skickas ut till ledamöterna förrän dagen innan 
sammanträdet.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-21 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning   
Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Granskningsutlåtande godkänns. 
Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till 
detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av kv Lantlyckan, antas. 

Marie Irbladh (C): Ärendet återremitteras på grund av sent utskickade 
handlingar och att det behövs en plan på hela området där all byggnation och 
övrig planering framgår.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp Marie Irbladhs återremissyrkande och finner att ärendet ska 
avgöras på sammanträdet.  
Ordförande tar upp sina egna förslag till beslut och finner att nämnden beslutar 
enligt dessa.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN) 
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Dnr SBN 697-2020 

§ 163 Redovisning av beläggningsarbeten 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
s 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-04-27 tilldelades 
samhällsbyggnadsnämnden en utökad ram för beläggningsarbeten till 
avseende upprustning av gator, gcm-banor samt broar. Förvaltningen har i 
enlighet med beslutet arbetat med ledningsägare i kommunen för att finna 
samordningar med beläggningarna för att undvika att nybelagda ytor grävs upp 
för av ledningsägaren planerade åtgärder. Utifrån sammantagna listor har 
beläggning utförts eller planeras att utföras på redovisade gator, broar och gcm-
vägar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-07 
Redovisning av beläggningsarbeten 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Redovisningen godkänns.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enigt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MSWN) 
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Dnr SBN 698-2020 

§ 164 Utredning, toalettbyggnad vid Teckomatorps 
station 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras utreda förutsättningarna för och behovet av en 
publik toalettbyggnad vid Teckomatorps station.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens arbete med Söderåsbananprojektet framskrider för samtliga tre 
stationer inom Svalövs kommun.  

Vid Teckomatorps station uppstår problem med att resenärer använder ytor på 
och kring torget som toalett vilket medför att det ofta luktar illa kring delar av 
området.  
I samband med arbetet kring stationen har förvaltningen börjat titta på 
möjligheten att placera en toalettbyggnad på torget som service till resenärer 
och besökare och för att få bort ovanstående problematik.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Förvaltningen uppdras utreda förutsättningarna för och 
behovet av en publik toalettbyggnad vid Teckomatorps station. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enigt 
detta.  

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

§ 165 Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost 
och städ 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Byte av latrinpåsleverantör 

b) Vattentankstation 
c) Trafikverket om statlig medfinansiering ur Kollektivtrafikpotten för 2021. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 683-2020 

§ 166 Begränsning av resande med kommunens 
skolbussar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Kommunens skolbussar är enbart öppna för skolskjutsberättigade 
elever samt elever vid skola i Svalövs kommun som bor i annan 
kommun men inom 3 km från skolbusshållplats, fram till den 28 februari 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt regelverket för skolskjuts (2019-02-15 § 27) är kommunens skolbussar 
öppna för allmänheten i mån av plats. Detta nyttjas främst av 
skolskjutsberättigade elever som kan ta med kompisar hem på bussen på 
eftermiddagarna, så kallad kompisåkning, och av elever vid kommunens skolor 
som bor strax utanför kommungränsen med närhet till skolbusshållplats. Det 
senare är framför allt relevant för Billeshögskolan, där ett mindre antal elever 
bor i Landskrona kommun, och Midgårds skola, där ett mindre antal elever bor i 
Klippans kommun.  
 
Med anledning av rådande pandemi har Bergkvara, som utför den arrangerade 
skolskjutsen med bussar i kommunen, framfört önskemålet att begränsa antalet 
resande i skolbussarna för att lättare kunna hålla avstånd. Ett sätt att göra detta 
utan att mitt i terminen påverka elevers möjlighet att ta sig till skolan är att 
begränsa möjligheten till kompisåkning och allmänhetens resande. Enbart 
skolskjutsberättigade elever samt elever i kommunal skola som bor utanför 
kommungränsen men inom 3 km från skolbusshållplats tillåts då åka med.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Kommunens skolbussar är enbart öppna för 
skolskjutsberättigade elever samt elever vid skola i Svalövs kommun som bor i 
annan kommun men inom 3 km från skolbusshållplats, fram till den 28 februari 
2021. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, IABN) 
Bildningsnämnden  
 
 
Protokollsanteckning från Marie Irbladh (C): 
Jag utgår från att begränsningen för ”kompisar” och allmänheten är tillfällig och 
att allt återgår till det normala så snart som möjligt.  
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Dnr SBN 665-2020 

§ 167 Plantaxa 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Ny taxa för planverksamheten godkänns att gälla från och med  
2021-01-01.  

2. Den nya taxan för planverksamheten ersätter de delar av Byggtaxa 
2011-04-18 § 68 som berör planbesked och planavgifter. 

3. Taxan räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).  

Ej deltagande i beslut 
Marie Irbladh (C) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 12 kap. 8-9 §§ plan- och bygglagen har kommuner rätt att ta ut en avgift 
för bland annat planbesked och planavgift för att täcka handläggningskostnader 
och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det senare gäller om nämnden ger 
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad och om den fastighet som 
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Grunderna 
för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige.  
Gällande byggtaxa (som även inkluderar plantaxa) beslutades av 
kommunfullmäktige 2011-04-18 § 68. De delar av gällande taxa som omfattar 
kommunens planverksamhet, det vill säga planbesked samt planavgift vid avtal 
eller bygglov, har bedömts som inaktuell. Avgifterna speglar inte kommunens 
genomsnittliga kostnader för upprättande av planbesked och detaljplaner och 
följer därmed inte självkostnadsprincipen enligt 12 kap. 10 § plan- och 
bygglagen. Gällande avgifter är för vissa ärendetyper för låga och för vissa för 
höga. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plantaxa att börja gälla från  
2021-01-01. Förslaget är att den årligen räknas upp enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-14 
Förslag till plantaxa 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ny taxa för 
planverksamheten godkänns att gälla från och med 2021-01-01. 2) Den nya 
taxan för planverksamheten ersätter de delar av Byggtaxa 2011-04-18 § 68 
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som berör planbesked och planavgifter. 3) Taxan räknas årligen upp enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG, AAHY) 
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Dnr SBN 700-2020 

§ 168 Renhållningsordning – beslut om samråd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att vidta erforderliga åtgärder för genomförande 
av samrådsförfarandet av renhållningsordningen under perioden  
2020-11-02 – 2021-01-07 i enlighet med miljöbalkens regler. 

2. Förvaltningen uppdras att dels under samrådstiden besvara eventuella 
frågor, dels efter samrådstiden, i samverkan med Landskrona -Svalövs 
Renhållnings AB (LSR) och Landskrona stad, ta fram ett förslag till 
renhållningsordning till samhällsbyggnadsnämnden för 
ställningstagande om utställning av detsamma. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Landskrona stad beslöt 2017-01-30, § 10 bl.a. att uppdra 
åt Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) att ta fram en ny avfallsplan. 
Mot bakgrund av ovan givna uppdrag och de omfattande förändringar i 
lagstiftningen inom avfallsområdet som skett har LSR:s arbete inriktats på att ta 
fram inte bara ny avfallsplan utan en helt ny renhållningsordning för såväl 
Landskrona stad som Svalövs kommun. Renhållningsordningen består av 
avfallsplan med bilagor samt renhållningsföreskrifter med bilagor. LSR:s 
styrelse har 2020-09-07, 36 § beslutat att överlämna förslag till ny 
renhållningsordning till respektive ägarkommun för fortsatt fastställandeprocess 
inklusive samråd och utställning enligt 15 kap 42 § Miljöbalken. 

Av miljöbalken framgår att det för varje kommun ska finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan. En renhållningsordning ska, antas 
av kommunfullmäktige. När ett förslag till renhållningsordning upprättas, ska 
kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med 
fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i 
saken. Vidare ska förslaget ställas ut till granskning under minst fyra veckor 
innan det kan antas. De synpunkter som kommit fram vid samrådet och 
granskningen ska beaktas när renhållningsordningen antas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-05 
Tidsplan för fastställandeprocess 
Avfallsplan huvuddokument 
Renhållningsföreskrifter med bilagor för Svalövs kommun 
Bilaga 1-8 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): 1) Förvaltningen uppdras att vidta erforderliga åtgärder 
för genomförande av samrådsförfarandet av renhållningsordningen under 
perioden 2020-11-02 – 2021-01-07 i enlighet med miljöbalkens regler. 
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2) Förvaltningen uppdras att dels under samrådstiden besvara eventuella 
frågor, dels efter samrådstiden, i samverkan med Landskrona -Svalövs 
Renhållnings AB (LSR) och Landskrona stad, ta fram ett förslag till 
renhållningsordning till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande om 
utställning av detsamma. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

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

§ 169 Information, Strategiskt miljöarbete och 
energifrågor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Redovisning regeringsuppdrag skydd av tätortsnära natur i Skåne (SBN 613-
2020) 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 27-2020 

§ 170 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för nämndens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-17 – 2020-10-21 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 717-2020 

§ 171 Beslut om befogenhet att teckna fullmakt 
gällande upphandling av förbrukningsel 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Nämndens ordförande får teckna fullmakt åt SKL Kommentus att för 
Svalövs kommuns räkning upphandla förbrukningsel avseende all 
förbrukning under 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun ska genomföra en ny upphandling av förbrukningsel. 
Upphandlingen omfattar ett år och ska genomföras av SKL Kommentus. 
Det sammanlagda värdet av upphandlingen beräknas till ca 1,2 miljoner, 
exklusive mervärdeskatt. 
För att SKL Kommentus ska kunna genomföra upphandlingen krävs en fullmakt 
från Svalövs Kommun. Själva processen att upphandla beräknas ta två veckor 
efter erhållen fullmakt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Nämndens ordförande får teckna fullmakt åt SKL 
Kommentus att för Svalövs kommuns räkning upphandla förbrukningsel 
avseende all förbrukning under 2021. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, RTAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	§ 141 Beslutad ärendelista
	Dnr SBN 228-2020
	§ 142 Tertialbokslut 2 per augusti 2020 för samhällsbyggnadsnämnden
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 101-2020
	§ 143 Uppföljning, Intern kontrollplan 2020
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 671-2020
	§ 144 Remiss, Sponsringspolicy
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 650-2020
	§ 145 Remiss, Utredning gällande allaktivitetshus
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 680-2020
	§ 146 Remiss, Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 651-2020
	§ 147 Sammanträdestider 2021
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr -
	§ 148 Information, Ekonomi och administration
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Dnr SBN 687-2020
	§ 149 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr o m 2021-01-01
	Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
	Reservation
	Ej deltagande i beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 688-2020
	§ 150 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud att stanna och parkera – Bredingegatan och Södervångsgatan, Svalöv
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 689-2020
	§ 151 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud att parkera – Företagaregatan, Svalöv
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 230-2018
	§ 152 Avslutning av lokal trafikföreskrift (LTF) avseende hastighetsbegränsning på väg 1208 (Onsjövägen), Svalöv
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 690-2020
	§ 153 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende hastighetsbegränsning på Torggatan, Svalöv
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 527-2019
	§ 154 Avslutning av lokala trafikföreskrifter (LTF) avseende hastighetsbegränsning på väg 1208 genom Torrlösa
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 691-2020
	§ 155 Lokal trafikföreskrift (LTF) avseende förbud mot mopedkörning på gc-vägar vid Kågeröds station
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr -
	§ 156 Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Dnr SBN 692-2020
	§ 157 Upphandlingskriterier, Arboristtjänster
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 693-2020
	§ 158 Upphandlingskriterier, Transporttjänster
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 694-2020
	§ 159 Upphandlingskriterier, Vattenvårdsåtgärder
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr 695-2020
	§ 160 Upphandlingskriterier, Belysningsarbeten Källstorp
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Jäv

	Dnr SBN 696-2020
	§ 161 Upphandlingskriterier, Tekniska konsulttjänster
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 162-2018
	§ 162 Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv Lantlyckan, Svalöv
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
	Reservation
	Ej deltagande i beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 697-2020
	§ 163 Redovisning av beläggningsarbeten 2020
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 698-2020
	§ 164 Utredning, toalettbyggnad vid Teckomatorps station
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr -
	§ 165 Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Dnr SBN 683-2020
	§ 166 Begränsning av resande med kommunens skolbussar
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 665-2020
	§ 167 Plantaxa
	Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
	Ej deltagande i beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr SBN 700-2020
	§ 168 Renhållningsordning – beslut om samråd
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång

	Dnr -
	§ 169 Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Dnr SBN 27-2020
	§ 170 Redovisning av delegationsbeslut
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Dnr SBN 717-2020
	§ 171 Beslut om befogenhet att teckna fullmakt gällande upphandling av förbrukningsel
	Samhällsbyggnadsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång


