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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00-16.30 
Ajournering 14.45-15.10 
 

Beslutande Angelie Fröjd (M), tjg ersättare för Olof Röstin (M) 
Lennart Pettersson (C), ordf. 
Annie Karlsson (S) 
Teddy Nilsson (SD), vice ordf. 
Hans-Inge Svensson (S), tjg ersättare för Charlotta Eldh (MP) 
Marie Irbladh (C) 
Anna Hed Roslund (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Julius Hansson (S) 
Ann Pettersson (M) 
Mats Hannander (SD) 
Marika Jardert (V) 
Leif Mårtensson (L) 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Helena Heintz, nämndsekreterare 
Fanny Sundberg, vikarierande planarkitekt §§ 146-158 
Britta Fremling, planeringsstrateg, §§ 151-153 c) 
Vlasta Sabljak, planhandläggare §§ 146-158 
Elin Persson, funktionsansvarig mark och exploatering 
Robin Östlin, bredbandssamordnare, §§ 152-153 
Charlotte Lundberg, kommunekolog §§ 156-158 
 
Ingela Weimar, personalrepresentant 
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Utses att justera Marie Irbladh (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-11-23, kl 13.00 
Justerade 
paragrafer §§ 146 – 159  

Sekreterare   
 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson (C)  

Justerare  
 

 Marie Irbladh (C)   

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-20 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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Dnr SBN 104-2018 

§ 147 Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 godkänns. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god intern kontroll har 

uppnåtts under 2018. 
3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 överlämnas för kännedom till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2018-03-27, § 38, förslag till intern 
kontrollplan för nämndens verksamheter. Den överlämnades till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
Kommunstyrelsen antog 2017-05-14, § 113, förslag till intern kontrollplan för 
kommunen.  

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 nio inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, fem inom Gata/park och fyra inom Måltidsservice. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-11-07 
Redovisning av kontrollmoment, bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Angelie Fröjd (M) och Lennart Pettersson (C): 1) Uppföljning av intern 
kontrollplan för 2018 godkänns. 2) Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 
god intern kontroll har uppnåtts under 2018. 3) Uppföljning av intern kontrollplan 
för 2018 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, IATE, MSWN) 
Kommunstyrelsen (inkl bilagor) 
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Dnr - 

§ 148 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om 

a) Muntlig redovisning av uppföljning per oktober 2018 för 
samhällsbyggnadsnämnden 
b) Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) -
månadsrapport oktober 2018 (Dnr 103-2018) 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 231-2018 

§ 149 Parkeringsförbud på Stenhuggaregatan i Kågeröd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Parkeringsförbud på västra och södra sidan av Stenhuggaregatan i 
Kågeröd införs. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenhuggaregatan är en villagata i Kågeröd som i norr ansluter mot 
Böketoftavägen och i sydost till Möllarpsvägen.  
Gatan löper genom villaområden och är en trång gata. När parkering sker på 
ena sidan av gatan får större fordon samt utryckningsfordon svårt att komma 
fram på gatan som då blir väldigt trång. Idag är det tillåtet att parkera på bägge 
sidorna av gatan vilket gör det omöjligt att komma fram 
Gatan har under lång tid blivit uppställningsplats för diverse fordon, släpvagnar 
och dylikt som flyttas runt och drar till sig ovälkomna gäster. Detta skapar 
ytterligare problem för framkomligheten.  
Tidigare beslut har medfört tillåten parkering i sex timmar i alla riktningar.  
Förvaltningen föreslår att parkeringsförbud återinförs på gatans södra och 
västra sida för att framkomligheten ska fungera. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-11-06 
Förslag till lokal trafikföreskrift, 1214 2018 0012  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Annie 
Karlsson (S): Parkeringsförbud på västra och södra sidan av Stenhuggaregatan 
i Kågeröd införs. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, MSWN) 
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Dnr SBN 444-2018 

§ 150 Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras för förtydligande kompletteringar och tas upp på 

decembersammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunen har det funnits direktiv kring grävningsarbeten. Dessa är otydliga 
och har inte fastställts politiskt. Förvaltningen har arbetat fram förslag till 
grävningsbestämmelser, inklusive förslag till avgifter för grävningsarbeten i 
kommunal mark, avgifter avseende ersättning för framtida underhåll samt 
påföljder om arbetet inte utförs korrekt. 

Beslutsunderlag 
Förslag till grävningsbestämmelser för Svalövs kommun 
Bilagor till grävningsbestämmelser (avgifter för grävningsarbeten, avgifter för 
framtida underhåll, påföljder, ansökningsblankett) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Angelie Fröjd (M), Annie Karlsson (S), Anna Hed 
Roslund (S) och Teddy Nilsson (SD): Ärendet återremitteras för förtydligande 
kompletteringar och tas upp på decembersammanträdet.  

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr SBN 155-2018 

§ 151 Åtgärder efter saneringen för projektet Södra 
Vallarna 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag om grundåterställning av Södra Vallarna, i 
enlighet med förslagsskrivelse daterad 2018-11-06, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten/vintern 2018 kommer BT-Kemi-projektet att ta fram 
förfrågningsunderlag för att handla upp saneringsentreprenaden för det södra 
området.  
Återställningsarbetena som skall utföras och som det har ansökts om bidrag för, 
är en grundåterställning av marken. Detta innebär följande: 

• Övertäckning av marken med 1 meter ren jord. 
• Modellering av området för optimal avrinning av regnvattnet 

• Plantering av gräs, buskar och träd för att binda jorden 
• Gångstigar och några bänkar 

Utöver detta önskar samhällsbyggnadsförvaltningen tillägg av följande delar: 

• Anläggning av bullervall utmed järnvägen 

• Anläggning av parkering på områdets östra sida för att kunna locka 
medborgare till evenemang som kan anordnas på platsen 

• Belysning utmed gångvägarna på området 

• Vattenpost på området där evenemangesanordnare kan hämta vatten. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse avseende grundåterställning, daterad  
2018-11-06 
Förvaltningens förslagsskrivelse avseende kompletterande markåtgärder, 
daterad 2018-11-06 
Ritningsbilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Hans-Inge Svensson (S), Anna Hed 
Roslund (S), Annie Karlsson (S), Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): 
Förvaltningens förslag om grundåterställning av Södra Vallarna, i enlighet med 
förslagsskrivelse, daterad 2018-11-06, godkänns. 
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Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollsanteckning  

Teddy Nilsson (SD): 

Vi yrkade på att nedanstående punkter i samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag skulle strykas eftersom vi lagt en motion om etablering av solcellspark 
på området. Vilket gör att tilläggen vid ett bifall till motionen endast utgör 
onödiga kostnader. Men vi accepterar dagens beslut som också kan anses ta 
hänsyn till vårt eget ställningstagande.  

- Anläggning av bullervall utmed järnvägen. 
- Anläggning av parkering på områdets östra sida för att kunna locka 

medborgare till evenemang som kan anordnas på platsen 

- Belysning utmed gångvägarna på området 
- Vattenpost på området där evenemangsanordnare kan hämta vatten. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, LAWG) 
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Dnr SBN 333-2018 

§ 152 Skolskjuts till elever på Svalövs Montessori 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Skolskjutsar för elever till Svalövs Montessori ska under vårterminen 
2019 erbjudas på samma sätt som under höstterminen 2018. 

2. Inför läsåret 2019/2020 ska ny prövning göras. 
3. Med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-25, § 

149, ges förvaltningen ett förnyat uppdrag att revidera gällande 
regelverk för skolskjutsar med beaktande av bl.a. gällande lagstiftning 
och domstolsbeslut, den kommunala likställighetsprincipen och 
elevernas situation.  

Sammanfattning av ärendet 
Ändrade elevförhållanden på Heleneborgsskolan i Svalöv aktualiserade en 
diskussion om skolskjuts för elever vid Svalövs Montessori inför terminsstarten 
2018-2019. 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande tog beslut om att skolskjutsar för 
elever till Onsjöskolan (Svalövs Montessori) skulle erbjudas under höstterminen 
2018 på samma sätt som under vårterminen 2018. 
Mot bakgrund av beslutet för höstterminen behövs ett nytt beslut från 
samhällsbyggnadsnämnden avseende skolskjuts för Svalövs Montessori inför 
vårterminen 2019. I synnerhet behövs ett avgörande om hur nuvarande 
skolbuss från Tarstad till Svalöv ska fortsätta köra. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-11-02 
Delegationsbeslut fattat av nämndens ordförande  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-25, § 149 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M):  
1) Skolskjutsar för elever till Svalövs Montessori ska under vårterminen 2019 
erbjudas på samma sätt som under höstterminen 2018. 2) Inför läsåret 
2019/2020 ska ny prövning göras. 3) Med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-10-25, § 149, ges förvaltningen ett 
förnyat uppdrag att revidera gällande regelverk för skolskjutsar med beaktande 
av bl.a. gällande lagstiftning och domstolsbeslut, den kommunala 
likställighetsprincipen och elevernas situation. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRG, HAHZ) 
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Dnr - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsekreterare Helena Heintz informerar om: 
a) Överklagande av beslut avseende hundrastgård och djurminneslund (Dnr 
405-2018, 406-2018) 

Planeringsstrateg Britta Fremling informerar om: 
b) Tätortsåtgärder i Röstånga – Projekt för ökad trafiksäkerhet inom 
Trafikverket 

c) Remiss avseende kategorisering av cykelnät (Dnr 453-2018) 
Svalövs kommun kommer inte att skicka något svar på remissen. 

Bredbandssamordnare Robin Östlin informerar om: 
d) Aktuell status bredband  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
__ 
Ajournering 14.45-15.10 
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Dnr SBN 445-2018 

§ 154 Planbesked, Detaljplan för Värmö 6:6 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Positivt planbesked för upprättande av planförslag för Värmö 6:6 
lämnas. 

2. Förvaltningen uppdras att påbörja planarbetet. 
3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg uppdras att teckna planavtal 

med sökande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Värmö 6:6 i Billeberga har inkommit med en begäran om 
planbesked. 

För fastigheten finns idag en lagakraft vunnen detaljplan från 2008. 
Detaljplanen är trots att den är relativt ny begränsande i sitt innehåll.  
Syftet med planändringen är att åstadkomma en detaljplan med större flexibilitet 
där utöver dagens tillåtna enfamiljshus även tillåta tex parhus och kedjehus.  
Ansökan är i enlighet med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av 
principiell beskaffenhet.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-11-05 
Till ansökan hörande följebrev och karta 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Angelie Fröjd (M), Anna Hed Roslund (S), Teddy 
Nilsson (SD) och Hans-Inge Svensson (S): 1) Positivt planbesked för 
upprättande av planförslag för Värmö 6:6 lämnas. 2) Förvaltningen uppdras att 
påbörja planarbetet. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg uppdras att 
teckna planavtal med sökande. 

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

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

§ 155 Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras att ställa ut detaljplaneförslag till 
detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund” på samråd.  

2. Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen. 

Ej deltagande i beslut 
Teddy Nilsson (SD) deltar ej i beslutet.   

Sammanfattning av ärendet 
Det föreslagna planområdet omfattar del av fastigheten Kågeröd 1:121 och 
ligger i slutet av Lundastigen, centralt i Kågerödslunds park. 
Kommunens primära avsikt med planläggningen är att skapa planmässiga 
förutsättningar för återuppbyggnad av en samlingslokal inom det område där 
den tidigare samlingslokalen låg. 
Eftersom det redan idag finns en uteförskola i Kågerödslund, prövas även 
möjligheten att planlägga området för förskoleverksamhet. I planförslaget 
ändras planbestämmelsen om markens användning från park till centrum, 
samlingslokal och/eller skola (förskola).  

För att detaljplanen ska ha en lång livslängd och kunna följa efterfrågan och 
förändringar utformas den till att vara flexibel vad avser ändamål och tillåtande 
vad avser byggnadsutformning. De båda användningarna ska kunna 
kombineras alternativt etableras var för sig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-17 
Planbeskrivning med genomförande- och konsekvensbeskrivning 
Plankarta 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Angelie Fröjd (M), Hans-Inge Svensson (S), Marie 
Irbladh (C) och Anna Hed Roslund (S): 1) Kommunförvaltningen uppdras att 
ställa ut detaljplaneförslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund” på samråd. 2) Planförslaget antas inte medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i Miljöbalken och i Plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, ASB) 
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Dnr - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Planhandläggare Vlasta Sabljak informerar om: 
a) Aktuella detaljplaner 

b) Planavtal Ekobyn 

Funktionsansvarig mark och exploatering Elin Persson informerar om 
c) Billeberga företagspark 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 304-2018 

§ 157 Miljöpris 2018 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Svalövs kommuns miljöpris 2018 tilldelas Thomas Wiklund på Dufveke 
Säteri AB, fastighet Duveke 6:1.   

Motivering 
På fastigheten Duveke 6:1 har ett helhetsperspektiv tagits för att minska 
miljöpåverkan. Det har byggts ett minireningsverk för att inte påverka 
vattenmiljön. Solceller har installerats för lokal produktion av el vilket kommer 
minska påverkan på klimatet. På åkermarken odlas en energigröda som 
kommer bidra till koldioxidneutral energi. Flera energieffektiva åtgärder har 
gjorts, såsom byte till LED-lampor, installation av luft-luft värmepump och 
pelletspanna. 20 hektar jordbruksmark har omvandlats till foder till den vilda 
faunan genom anläggande av viltåker. På fastigheten har ek och bok fått ett 
långsiktigt skydd genom biotopskydd. 
Miljöarbetet har initierats och genomförts tack vare stort engagemang av 
Thomas Wiklund. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-03-25 § 37 bestämmelser för Svalövs 
kommuns miljöpris. 
Miljöpriset ska utdelas som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser 
inom naturvårds- och miljövårdsområdena. 
Miljöpriset kan utdelas till enskild person, skolklass, förening, företag eller 
annan grupp. Dock ska priset endast utdelas till personer som är bosatta i 
Svalövs kommun eller grupper som har verksamhet i kommunen. 
Prisutdelning sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. 

Priset har utlysts genom annonsering. Ett förslag har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-11-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C): Svalövs kommuns miljöpris 2018 tilldelas Thomas 
Wiklund på Dufveke Säteri AB, fastighet Duveke 6:1.   

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HAHZ, CLG) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr - 

§ 158 Information, Strategiskt miljöarbete och 
energifrågor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunekolog Charlotte Lundberg informerar om: 
a) Vattenrådens arbete. 

b) Europeiska trafikantveckan 

c) Fossilbränslefria kommuner 
d) Naturskyltar i tätorter 

e) Naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 6-2018 

§ 159 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 2018-10-16 – 2018-11-12 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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