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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.00 – 16.00 
Ajournering: kl. 15.00 – 15.15 
 

Beslutande Marie Irbladh (C) 
Jörgen Persson (SD) tjg ers för Andrej Nilsson (SD) 
Annie Karlsson (S), vice ordförande 
Stefan Pettersson (M), ordförande 
Mats Hannander (SD) 
Åke Jonsson (KD) 
Niklas Bohn (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 

Insynsplats - 

Insynsplats, 
ersättare 

- 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, via länk 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Elin Persson, plan- och exploateringschef 
Mattias Wiman, gatu- och parkchef §§ 59 – 61 a) 
Dragana Zaloznik, ekonom §§ 53 – 61 a 
Ida Bryngelsson, planarkitekt/skolskjutssamordnare § 61 e) 
Ida Thrane, kostchef, § 61, b – e) 
Balthazar Forshag, § 61 b – e) och § 65  
Charlotta Lundberg, ekolog § 66 
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Utses att justera Annie Karlsson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-04-27, kl. 16.00 

Justerade 
paragrafer §§ 53 - 72 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)   

Justerare  
 

 Annie Karlsson (S)    

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-23 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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 Dnr SBN 179-2020 

§ 54 Revidering av budget 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Reviderad budget för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2020-04-23, 
antas.  

Deltar ej 

Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S) och Nikals Bohn (S) deltar ej i beslutet av 
ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2020-03-26, § 36. Det aviserades vid 
sammanträdet att det skulle komma att behöva göras mindre justeringar i den 
antagna budgeten.  

Nu har ett reviderat budgetdokument tagits fram för antagande.   

Beslutsunderlag 

Reviderad budget 2020 för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2020-04-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): Reviderad budget för samhällsbyggnadsnämnden, 
daterad 2020-04-23, antas. 

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 404-2019 

§ 55 Remiss, Kompletteringsbudget I 2020 

Paragrafen direktjusterades och återfinns i separat protokoll. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (inkl yttrande) 
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Dnr SBN 5-2015 

§ 56 Revidering av delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningens förslag till delegationsordning, daterad 2020-03-10, 
antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera nämndens delegeringsordning. 

De förändringar som föreslås är: 

 Plan & Bygg ersätts med Plan & Exploatering 

 Plan- och exploateringschef får rätt att underteckna planavtal efter det 
att planbesked lämnats av nämnden, kap 3.2. 

 Mark- och exploateringsingenjör läggs in som ersättare för Plan- och 
exploateringschef under kap 3.3 Fastighetsbildning/förrättning. 

 Rätt att teckna arrendeavtal begränsas till en arrendetid om maximalt 
10 år, kap 3.4. 

 I och med anställning av gatuchef ändras delegationen i kap 3.5, 4.1, 
4.2 och 6. 

 Förtydligande görs under kap 5 angående skolskjuts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-03-12 
Förslag till delegationsordning, daterad 2020-03-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Förvaltningens förslag till delegationsordning, daterad 
2020-03-10, antas.  

Beslutsgång 

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

 

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

§ 57 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Presentation av ekonom Dragana Zaloznik.  

b) Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) per 
februari och mars 2020 (Dnr SBN 223-2020) .  

c) Redovisning av synpunkter kvartal 1 2020 (Dnr SBN 225-2020). 

 

Protokollsanteckning från Marie Irbladh (C):  

Det saknas ekonomisk uppföljning för januari-mars 2020 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Jag anser att en sådan ska delges nämnden 
vid varje nämndsmöte så att ledamöterna kan fullgöra sin uppgift.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 563-2019 

§ 58 Yttrande över granskningsrapport av färdtjänst 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Föreliggande förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport 
antas och överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har i samarbete med revisionskontoret inom 
Region Skåne och elva andra kommuner genomfört en granskning av 
färdtjänst. Syftet med granskningen är att bedöma om det bedrivs en 
ändamålsenlig färdtjänst i tolv kommuner som överlåtit uppgiften till Region 
Skåne. I rapporten görs bedömningen att färdtjänsten till viss del bedrivs 
ändamålsenligt i Svalövs kommun. Revisorerna har beslutat att översända 
rapporten till samhällsbyggnadsnämnden för behandling och yttrande samt till 
kommunfullmäktige för kännedom. Ett yttrande från 
samhällsbyggnadsnämnden önskas senast under april månad 2020. 

Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-08 
Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2020-04-08 
Revisionsrapporten ”Granskning av färdtjänst, Svalövs kommun” daterad 
januari 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Föreliggande förslag till yttrande över revisionens 
granskningsrapport antas och överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen(MSDG, ELPN) 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
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Dnr SBN 229-2020 

§ 59 Information om tecknande av avtal mellan 
Östergård och Svalövs kommun för anslutning till 
kommunalt vatten 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Sommaren 2018 innebar stora problem för fastighetsägaren till Östergård 1155 
i Vittskövle som har som huvudsyssla att bedriva grisfarm. Vattenbristen var 
stor och innebar stora kostnader för fastighetsägaren. Ett avtalsförslag har efter 
det arbetats fram mellan Svalövs kommun, fastighetsägaren och NSVA för att 
hitta en lösning på problemet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-03-10 
Förslag till avtal 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): Informationen noteras. 

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 155-2018 

§ 60 Kompletterande markåtgärder efter saneringen 
för projektet Södra Vallarna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras ta fram en plan för att skydda/markera borrade 
hål på södra BT Kemi-området i samråd med BT Kemi-projektet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten/vintern 2018 tog BT-Kemi-projektet fram förfrågningsunderlag för 
att handla upp saneringsentreprenaden för det södra området.  

I samband med detta tillfrågades samhällsbyggnadsnämnden hur utformningen 
ska se ut när återställning av området ska stå klart. 
Samhällsbyggnadsnämnden besvarade detta i beslut 2018-11-20, § 151. 

BT Kemi-projektet kommer snart igång med sin sanering. Som en del av 
efterbehandlingen kommer det att borras 369 hål som är fodrade med rostfritt 
rör på ett avstånd av ~3 m från varandra. I hanteringen kommer dessa rör fyllas 
igen efter utförd sanering och sedan ska marken sluttäckas med en meter 
matjord.  

Då området ev. kommer nyttjas för framtida solcellsanläggning kan en del av 
dessa hål kunna nyttjas för framtida förankring av konstruktionen till 
solcellsanläggningen. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger ett uppdrag att i dialog med BT 
kemi-projektet ta fram en plan för att skydda/markera borrade hål inom 
området. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-06 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-20, § 151 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Mats Hannander (SD), Jörgen 
Persson (SD) och Åke Jonsson (KD): Förvaltningen uppdras ta fram en plan för 
att skydda/markera borrade hål på södra BT Kemi-området i samråd med BT 
Kemi-projektet. 

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 - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Sophämtningar LSR 

b) Status Cook and chill 

c) Upphandling kost 

d) Energiplan 

e) Ordförandebeslut avseende ersättning till Samres (Dnr 212-2020) 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 106-2018 

§ 62 Detaljplan för fastigheterna Felestad 27:47 m.fl. 
”Solgården”, Svalövs samhälle 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Eftersom intressenten, AB Svalövsbostäder, skriftligen meddelat att 
man önskar avbryta planarbetet anses planarbetet i enlighet med 
tecknat planavtal avbrutet.  

2. Förvaltningen uppdras att ställa ut omarbetat detaljplaneförslag av 
detaljplan för fastigheterna Felestad 27:47 m.fl. ”Solgården” i Svalövs 
kommun på granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade våren 2018 ett positivt planbesked för 
framtagande av detaljplan för bland annat uppförande av ca 40 lägenheter för 
bostads- och/eller vårdändamål på del av fastigheterna Felestad 23:2, 27:47 
och 27:53. Samråd hölls under perioden 2019 05 08 – 2019 05 29.  

Eftersom intressenten, AB Svalövsbostäder, skriftligen meddelat att man önskar 
avbryta planarbetet anses planarbetet i enlighet med tecknat planavtal avbrutet. 

Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta att fortsätta med 
och avsluta planarbetet för övriga delar i planförslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-08 
Ärendebeskrivning, daterad 2020-04-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Eftersom intressenten, AB Svalövsbostäder, 
skriftligen meddelat att man önskar avbryta planarbetet anses planarbetet i 
enlighet med tecknat planavtal avbrutet. 2) Förvaltningen uppdras att ställa ut 
omarbetat detaljplaneförslag av detaljplan för fastigheterna Felestad 27:47 m.fl. 
”Solgården” i Svalövs kommun på granskning. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen /VSK, ELPN, MSDG) 
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Dnr SBN 155-2020 

§ 63 Upphandling av fastighetsvärderingar 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att under år 2020 vid behov objektsvis 
genomföra upphandlingar av fastighetsvärderingar vid planerade 
förvärv/försäljningar. 

2. Utvärderingskriterium ska vara lägsta pris. Värderarna ska vara 
auktoriserade av Samhällsbyggarna. 

3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna 
vederbörliga handlingar i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför förvärv och försäljning av fastigheter kan det under året finnas behov av 
att genomföra fastighetsvärderingar. I enlighet med gällande upphandlings- och 
inköpspolicy finns det därför anledning att fatta beslut om vilka kriterier som ska 
tillämpas vid upphandling av värderingar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-03-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Förvaltningen ges i uppdrag att under år 2020 vid 
behov objektsvis genomföra upphandlingar av fastighetsvärderingar vid 
planerade förvärv/försäljningar. 2) Utvärderingskriterium ska vara lägsta pris. 
Värderarna ska vara auktoriserade av Samhällsbyggarna. 3) 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna vederbörliga 
handlingar i ärendet.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN) 
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Dnr SBN 230-2020 

§ 64 Anpassning av två lägenheter på Ängslyckan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Anpassning gällande två lägenheter för LSS-boende på Ängslyckan, 
beställs hos SvalövsLokaler AB efter beställning från vård- och 
omsorgsnämnden. 

2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna 
tilläggsavtal gällande ny hyra efter ombyggnaden. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden är i behov av två LSS-anpassade lägenheter för 
två yngre brukare. Lämpliga lokaler har identifierats på Ängslyckan och en 
mindre anpassning/ombyggnad är nödvändig för att tillgodose brukarnas behov. 
Främst gäller detta köksdel och badrum samt utökning av i byggnaden befintligt 
sprinklersystem. 

Vård- och omsorgsnämnden kommer att fatta beslut under april om ökad 
hyreskostnad och uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden. Under förutsättning 
att vård- och omsorgsnämnden fattar ett i ärendet positivt beslut kommer 
samhällsbyggnadsnämnden att lägga en beställning hos SvalövsLokaler AB. 
Anpassningarna beräknas vara klara till sommaren. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Anpassning gällande två lägenheter för LSS-boende 
på Ängslyckan, beställs hos SvalövsLokaler AB efter beställning från vård- och 
omsorgsnämnden. 2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas 
underteckna tilläggsavtal gällande ny hyra efter ombyggnaden. 

Beslutsgång 

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

 

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Exploatering Teckomatorp 7:53 m fl 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 322-2018 

§ 66 Skötselplan för vattendrag i Svalövs kommuns sex 
tätorter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förslaget till skötselplan för vattendrag i Svalövs kommuns sex tätorter 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-28, § 116, att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram skötselplan för vattendragen i kommunens sex tätorter.  

Förvaltningen har nu tagit fram förslag på skötselplan. Första delen av 
skötselplanen är en allmän beskrivning av vattenvårdsarbete. Därefter beskrivs 
vattendragen i varje tätort utifrån skötsel och åtgärdsbehov. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-02-10 
Förslag till skötselplan 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-28, § 116 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Niklas Bohn (S), 
Jörgen Persson (SD), Mats Hannander (SD) och Åke Jonsson (KD): Förslaget 
till skötselplan för vattendrag i Svalövs kommuns sex tätorter godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

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

§ 67 Information, strategiskt miljöarbete och 
energifrågor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Dagvattenmagasin 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
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Dnr SBN 63-2020 

§ 68 Initiativärende, Trafiksituationen i Tågarp 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens svar godkänns och initiativärendet avslutas.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) har inkommit med ett initiativärende som rör trafiksituationen 
vid den norra infarten i Tågarp längs väg 110. 

I ärendet föreslås: 

- Att området inspekteras och att kontakt tas med Trafikverket för att se vad 
man kan göra för att öka trafiksäkerheten på platsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-23, § 13, att överlämna 
initiativärendet till förvaltningen för beredning.  

Förvaltningen har nu skrivit ett svar.  

Beslutsunderlag 

Svar från förvaltningen, daterat 2020-04-15 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-23, § 13 
Initiativärende, daterat 2020-01-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): Förvaltningens svar godkänns och initiativärendet 
avslutas. 

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 113-2020 

§ 69 Initiativärende, Trafiksäkerheten på Åkervägen i 
Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens svar godkänns och initiativärendet avslutas.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) har inkommit med ett initiativärende som rör trafiksäkerheten 
på Åkervägen i Svalöv.  

I ärendet önskas redovisning från förvaltningen kring hur man tänker få ner 
hastigheten och minska genomfartstrafiken på Åkervägen i Svalöv.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-20, § 31, att överlämna 
ärendet till förvaltningen för beredning.  

Förvaltningen har nu skrivit ett svar.  

Beslutsunderlag 

Svar från förvaltningen, daterat 2020-04-15 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 31 
Initiativärende, daterat 2020-02-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): Förvaltningens svar godkänns och initiativärendet 
avslutas.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN 27-2020 

§ 70 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2020-03-19 – 2020-04-13 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Dnr SBN 487-2019 

§ 71 Samordnad GIS-upphandling inom 6K - tilldelning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas fatta beslut 
avseende tilldelning samt underteckna erforderliga handlingar som 
berör ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs, Åstorps och Örkelljungas kommuner har 
sedan flera år samverkat inom GIS-områden under begreppet GIS 6K. 

2014 skrevs ett fyraårigt avtal med GIS leverantören S-Group för en komplett 
lösning för alla sex kommuner och efter förlängning löper detta avtal slutligen ut 
2020-06-30. 

Information om detta lämnades på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 
2019-10-24, § 155. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-20, § 19, att godkänna 
föreslagna upphanslingskriterier.  

Anbud har inkommit sedan 2020-04-07 och utvärderingen av anbuden är i 
slutfasen. Tilldelning av leverantör beräknas skickas ut i skiftet april/maj. 

Hela upphandlingen och tilldelningen hanteras via Klippans kommun som 
företräder samtliga kommuner i samarbetet. Därefter kommer avtalet 
undertecknas av samtliga kommuner. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-21 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20, § 19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas fatta 
beslut avseende tilldelning samt underteckna erforderliga handlingar som berör 
ärendet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN  

§ 72 Yttrande över samrådsunderlag, TMR 
Responsibility AB (TMR) 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Ordförande Stefan Pettersson bemyndigas underteckna yttrandet.  

Sammanfattning av ärendet 

Från 2021 krävs tillstånd för att samla in förpackningar och returpapper. För att 
bli ett så kallat tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) ska en ansökan 
inlämnas till Naturvårdsverket. Inför ansökan ska den som ansöker ha 
genomfört samråd med kommunerna. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare yttrat sig över samrådsprotokoll från 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) genom ordförandebeslut daterat 
2019-12-16.  

Även TMR Responsibility AB (TMR) har för avsikt att driva ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem avseende förpackningar och returpapper. Inför det 
förberedande samrådet har TMR och kommunen genom LSR Landskrona - 
Svalövs Renhållnings AB (LSR) genomfört ett sonderingsmöte under slutet av 
oktober månad 2019. 

Nu finns möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-04-22 
Förslag till yttrande 
Beslut, Yttrande över digitalt samråd med FTI 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Informationen noteras. 2) Ordförande Stefan 
Pettersson bemyndigas underteckna yttrandet.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
 
 


