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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.00- 16.40 
Ajournering: 14.30- 14.45 
 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

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

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Mattias Wiman, gatu- och parkchef  
Annika Svensson, teknisk koordinator  
Linnea Widing, plan- och byggchef 
Britta Fremling, planeringsstrateg, §§ 138 - 142  
Linnea Widing, plan- och byggchef, § 142 a 
Elin Persson, funktionsansvarig mark och exploatering 
Vlasta Sabljak, planarkitekt, § 142 a 
Elham Tizno, ekonom, §§ 132-138, § 142 a 
Sara Eriksson, FOJAB Arkitekter, § 142 a 
Viktor Zaunders, Röstånga ekoby ekonomisk förening, § 142 a 
Thomas Arnström, § 142 a 
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Utses att justera Teddy Nilsson  

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-10-29, kl. 12.30 

Justerade 
paragrafer §§ 132 - 145 

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson (C)  

Justerare  
 

 Teddy Nilsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-23 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Ärendet "Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark" 
flyttas upp på dagordningen.  
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Dnr SBN 396-2018 

§ 133 Remiss, Budget 2019, plan 2020-2021 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ordförandes förslag till remissyttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 103, att anta Ramar för Mål och 
Budget 2019, plan 2020-2021 samt att skicka ramarna på remiss till nämnderna 
med svar senast till kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Detta har 
skjutits fram till sammanträdet i november.  

Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till remissvar för 
samhällsbyggnadsnämnden. Ordförande har utifrån förvaltningens svar också 
tagit fram ett förslag till remissvar. 

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar från ordförande 
Förslag till remissvar från förvaltningen 
Beslut från kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103 
Ramar för Mål och budget 2019, med plan 2020-2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Teddy Nilsson (SD), Annie Karlsson (S), Angelie Fröjd 
(M), Hans- Inge Svensson (S), Marie Irbladh (C) och Anna Hed-Roslund (S): 1. 
Ordförandes förslag till remissyttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO) 
Kommunstyrelsen (inkl remissvar) 
 

Ajournering: 14.30- 14.45 
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Dnr - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Västergatan, Teckomatorp 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 226-2018 

§ 135 Affärsplan NSVA 2019-2021 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Förvaltningen uppdras säkerställa att affärsplanens treårsram avseende 
investeringar om 99 mnkr fördelas lika per år och i enlighet med av 
kommunens beslutade investeringsram för 2019-2021. 

3. Affärsplanen godkänns under förutsättning att ramar för mål och budget 
2019, plan 2020-2021, som antagits av kommunfullmäktige 2018-06-18, 
§ 103, inte sänks för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

NSVA:s affärsplan är ett dokument där de samlar bolagets mål. I Affärsplan 
2019-2021 finns tydliga mål och åtgärder för bolagets huvudprocesser och 
stödprocesser. De mål som finns i dokumentet kan i mycket samlas under 
följande övergripande målsättningar för bolaget:  

– Lyfta anläggningar till ett skick som går att drifta rationellt, 
reinvesteringar  

– Arbeta med säkerhetsfrågor för dricksvattenproduktion och distribution 

– Få koll på läget – Planera, mäta och följa upp; saneringsplaner, 
landsbygdsstrategi, nödavledningar, dricksvattenmodeller, med mera. 

– Fokus på arbete med tillskottsvatten 

– Verksamhetsutveckling 

Till affärsplanen för bolaget kopplas även ett dokument som redovisar de 
ekonomiska konsekvenserna för Svalövs kommun i taxekostnader för 
kommande investeringar, reinvesteringar samt drift och underhåll. 

Förvaltningen har stämt av informationen i NSVA:s affärsplan mot aktuella 
investeringar, taxor samt kommunens strategiska budget. Resultatet 
presenteras muntligt på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-10 
NSVA Affärsplan 2019 – 2021, Ekonomi Svalöv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Lennart Pettersson (C): 1. 
Informationen noteras. 2. Förvaltningen uppdras säkerställa att affärsplanens 
treårsram avseende investeringar om 99 mnkr fördelas lika per år och i enlighet 
med av kommunens beslutade investeringsram för 2019-2021. 3. Affärsplanen 
godkänns under förutsättning att ramar för mål och budget 2019, plan 2020-
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2021, som antagits av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103, inte sänks för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
NSVA 
Kommunförvaltningen (EMTO, MSDG) 
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Dnr SBN 403-2018 

§ 136 Justeringar i VA-taxan för Svalövs kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. VA-taxan i Svalövs kommun förändras enligt följande från och med 
2019-01-01, under förutsättning att ramar för mål och budget 2019, plan 
2020-2021, som antagits av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103, inte 
sänks för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter: 

 Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2018 
(115,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,6 % 
jämfört med 2018. 

 Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med 0 %, spillvatten med +11 % och dagvatten med +3,5 % vilket 
innebär en snitthöjning med 5,3 % jämfört med 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger behov av att justera kommunens VA-taxa. Detta beror på 
kostnadsjustering enligt KPI samt kommande investeringar i den kommunala 
VA-anläggningen.  

Taxetext och taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades 
2017 och förändras inte till 2018. Taxebilaga 3 är därför inte med i 
beslutsunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-04 
Förslagsskrivelse från NSVA, daterad 2018-09-04 
Bilaga 1: Taxebilaga 1 Anläggningsavgifter  
Bilaga 2: Taxebilaga 2 Brukningsavgifter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. VA-taxan i 
Svalövs kommun förändras enligt följande från och med 2019-01-01, under 
förutsättning att ramar för mål och budget 2019, plan 2020-2021, som antagits 
av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103, inte sänks för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter:  
• Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2018 
(115,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,6 % jämfört med 
2018. 
• Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med 0 %, 
spillvatten med +11 % och dagvatten med +3,5 % vilket innebär en snitthöjning 
med 5,3 % jämfört med 2018. 
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Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO) 
NSVA (efter beslut i kommunfullmäktige) 
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Dnr SBN 399-2018 

§ 137 Sammanträdesdatum 2019 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Nämnden sammanträder 2019 följande dagar (kl. 13.00): 24/1, 21/2, 
21/3, 23/4 (tisdag), 16/5, 19/6 (onsdag), 22/8, 19/9, 24/10, 21/11 och 
12/12.  

2. Ordförande 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.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2019.  

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m. 

Nämnden föreslås under 2019 sammanträda på torsdagar med start kl 13.00.  

Det noteras att ordförande enligt förslaget 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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 1. Nämnden sammanträder 2019 följande dagar (kl. 
13.00): 24/1, 21/2, 21/3, 23/4 (tisdag), 16/5, 19/6 (onsdag), 22/8, 19/9, 24/10, 
21/11 och 12/12. 2. Ordförande 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. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HAHZ) 
Samtliga förtroendevalda i nämnden 
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Dnr - 

§ 138 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) -
månadsrapport september 2018 (Dnr 103-2018) 

b) Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 3 (Dnr 159-2018) 

c) Protokoll för anmälan 

- KF 180924 § 142 - Välfärdsportar (bredbandsanslutningar) i Svalövs kommun 

- KF 180924 §143 - Köp av fastighet, Röstånga 3:81 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 363-2017 

§ 139 Ny överenskommelse om finansiering av 
färdtjänst 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Skånetrafiken har skickat en ny överenskommelse om finansiering av färdtjänst 
till de kommuner som sedan tidigare överlåtit huvudmannaskapet för färdtjänst 
till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Svar ska lämnas senast den 30 
november 2018.  

Skånetrafiken har också skickat en uppsägning av den befintliga 
överenskommelsen om finansiering. Om det nya förslaget till överenskommelse 
inte godkänns avser Region Skåne att säga upp avtalet om huvudmannaskap 
för färdtjänsten med berörd kommun. 

Förslaget till ny finansieringsmodell har beretts under flera år. Under våren 
2018 yttrande sig deltagande kommuner över det förslag som då förelåg. 
Region Skåne har endast gjort mindre ändringar i förslaget med anledning av 
inkomna yttranden. 

Svalövs kommun ställde sig i sitt remissyttrande positiv till den 
finansieringsmodell som föreslås i överenskommelsen. Modellen bygger på att 
varje kommun står för sina faktiska kostnader för färdtjänst. Kommunen 
framförde dock kritik mot de bristande möjligheterna för kommunerna att 
påverka sina egna kostnader och mot avsaknaden av skrivningar som ställer 
krav på att Region Skåne ska arbeta för en effektivisering och återhållsamhet 
avseende kostnadsutvecklingen. 

Kommunförvaltningen menar, trots de meningsskiljaktigheter som kvarstår, att 
den nuvarande organisationsformen och förslaget till ny överenskommelse för 
finansiering av verksamheten är övervägande positivt. Förslaget till 
överenskommelse gällande finansiering av färdtjänst ska därför godkännas. 

Inför beslut ska ärendet kompletteras med information från Familjen 
Helsingborgs pågående dialog om avtalsförslaget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-09 
Ny överenskommelse för färdtjänst, inkommen 2018-09-27 
Uppsägning av överenskommelse gällande finansiering av färdtjänst, 
inkommen 2018-09-27 
Svalövs kommuns yttrande över remiss, daterat 2018-04-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Skånetrafiken, Region Skåne (efter slutligt beslut) 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRG) 
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Dnr SBN 400-2018 

§ 140 Remiss, Program för hållbart resande, Kävlinge 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Svalövs kommun har inga synpunkter på förslag till Program för hållbart 
resande för Kävlinge kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Kävlinge kommun har skickat förslag till Program för hållbart resande, Mobility 
Management-program, till Svalövs kommun på remiss. Synpunkter ska lämnas 
senast 2018-10-31. 

Programmet för hållbart resande syftar till att lyfta åtgärder som behövs för att 
påverka attityder och beteende med syftet att förändra res- och transportval för 
en omställning till ett hållbart transportsystem. Programmet fokuserar på mjuka 
åtgärder såsom kampanjer och andra påverkansåtgärder i linje med vad som 
sedan tidigare beslutats i kommunens trafikstrategi.  

Svalövs kommun yttrande sig över förslag till trafikstrategi för Kävlinge kommun 
genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-28, § 28, och lyfte där 
bland annat vikten av samarbete i gemensamma kollektivtrafik- och 
infrastrukturfrågor. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-09 
Förslag till Program för hållbart resande, Mobility Management-program, 
Kävlinge kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C): 1. Svalövs kommun har inga synpunkter på förslag till 
Program för hållbart resande för Kävlinge kommun. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kävlinge kommun, Tekniska nämnden  
Kommunförvaltningen (MSDG, BRG) 
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Dnr SBN 404-2018 

§ 141 Parkering på Persbo, Svalöv 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras starta projekteringen för och anlägga en 
utökad parkering vid Persbo. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att införa persontrafik på Söderåsbanan leds av Trafikverket. 
Under 2014 tecknades ett medfinansieringsavtal med kommunen där de olika 
parternas ansvar i projektet regleras. Kommunen ansvarar för planläggning och 
byggnation av stationsmiljöerna inklusive parkeringar. 

Vid tågstationen i Svalöv planeras bland annat en ny parkering vid Persbo. 
Parkeringen ska detaljprojekteras och anläggas av kommunen. Den gällande 
detaljplan för området, Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), medger 
parkering på platsen. En parkering finns också illustrerad i detaljplanens 
illustrationskarta. Under 2018 har en ytterligare skiss över den tänkta 
parkeringen tagits fram som rymmer ca 35 parkeringsplatser, inkl plats för 
rörelsehindrade, angöringsyta för färdtjänst/taxi och avlämning av/påstigning till 
den framtida tågstationen. 

För projektet persontrafik på Söderåsbanan har Trafikverket och Svalövs 
kommun kommit överens om en tidplan. Enligt tidplanen startar Trafikverkets 
arbeten vid tågstationen i Svalöv i november 2019. Under entreprenaden 
kommer Trafikverket att använda den befintliga parkeringen norr om 
Kvarnhuset, samt ytan som idag är parkering mellan Kvarnhuset och järnvägen, 
som etableringsyta. Entreprenaden pågår november 2019-januari 2021. Under 
denna period kan befintliga parkeringsplatser (ca 75 st) inte nyttjas. I tidplanen 
ligger som en följd av detta att kommunen ska anlägga en ny parkering vid 
Persbo med färdigställande senast 1 november 2019. 

Enligt kommunens interna tidplan skulle projekteringen av parkeringen vid 
Persbo ha startat under sommaren 2018. Projektledaren har nu meddelat att 
beslut om att starta projekteringen måste tas under oktober månad för att 
tidplanen ska kunna hållas. 

En grov kostnadskalkyl har upprättats för parkeringen om ca 1 mnkr. Budget för 
byggnationen finns i 2019 års investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Teddy Nilsson (SD), Annie Karlsson (S), Angelie Fröjd 
(M), Hans- Inge Svensson (S), Marie Irbladh (C) och Anna Hed-Roslund (S): 1. 
Kommunförvaltningen uppdras starta projekteringen för och anlägga en utökad 
parkering vid Persbo. 
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Beslutsgång 

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Information från Ekobyn (kl 13.00) 

b) Status bredband 

c) Upphandling skolskjutsfordon 

d) Kvartalsmöte med Skånetrafiken och Nobina angående kollektivtrafik i 
Svalövs kommun 

e) Information från samrådsmöten ang färdtjänst (tjänstemän/förtroendevalda) 

f) Skolskjuts Axelvold 
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Dnr SBN 405-2018 

§ 143 Uppförande av hundrastgård 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. En inhägnad hundrastgård anläggs på ett av grönområdena för att 
invånarna ska kunna låta sina hundar leka och rasta sig på området. 

Reservationer 

Angelie Fröjd (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Att 
anlägga hundrastgård i Tågarp istället för Svalöv med förklaring att Tågarp som 
ort saknar idag promenadstråk för djurägare. 

Teddy Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Sverigedemokraterna Svalöv ställer oss generellt tveksamma till fördelarna med 
kommunala hundrastgårdar i landsbygdsmiljö. Vår kommun ligger i denna miljö 
och har överlag mycket goda förutsättningar för hundrastning. Skälet uppges 
här vara att ge hundägare med begränsade rastningsmöjligheter chansen att 
fritt rasta sina fyrfota vänner inom detta inhägnade område. Vilket i sig är ett 
mycket gott skäl. Utgår man från den aspekten borde detta försök med 
kommunal hundrastgård först och främst prövas i någon ort med sämre 
förutsättningarna för längre rastningspromenader längs promenadstråk eller 
lokalgator. Vilket utan tvekan då blir Tågarps tätort. Då detta nu inte är fallet, 
avser vi idag inte ompröva vårt tidigare ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 

För att tillhandahålla en god service till våra kommuninvånare så bör en 
hundrastgård anläggas.  

Flera förfrågningar har inkommit gällande hundrastgårdar och varför kommunen 
ej upprättar dessa.  

Som ett test bör en hundrastgård anläggas för att se hur väl denna används. 
Hundrastgården kan sedan utrustas med aktiviteter för hundarna såsom 
tunnlar, ramper mm.  

Förslag på plats är parallellt med Getingegatan på Västervång. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Hans- Inge Svensson (S), Marie Irbladh (C) och Anna 
Hed-Roslund (S): 1. En inhägnad hundrastgård anläggs på ett av 
grönområdena för att invånarna ska kunna låta sina hundar leka och rasta sig 
på området. 

Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): Avslag  
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Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslagen till beslut och ställer dessa mot varandra. 
Ordföranden finner att beslut fattas i enlighet med Lennart Petterssons förslag.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 406-2018 

§ 144 Införande av djurminneslund för mindre 
sällskapsdjur 

Samhällsbyggnadsnämnden beslut 
 

1. En djurminneslund ska inrättas, där invånare som saknar möjlighet till 
annan begravningsplats för sitt sällskapsdjur ska kunna begrava detta.  

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med exempel med på 
djurminneslundar där det finns blomsteruppsättningar eller någon typ av 
minnestavlor till nästa sammanträde i november.  

Sammanfattning av ärendet 

För att tillhandahålla en god service till kommuninvånarna så bör tillgången till 
en djurminneslund anordnas.  

Platsen läggs på en höjd med utsikt över Svalövsbäcken och dammen på 
Västervång. Platsen är omgiven av träd samt med extensiv grässkötsel. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson 
(SD) och Anna Hed-Roslund (S): 1. En djurminneslund ska inrättas, där 
invånare som saknar möjlighet till annan begravningsplats för sitt sällskapsdjur 
ska kunna begrava detta. 2. Förvaltningen uppdras att återkomma med 
exempel med på djurminneslundar där det finns blomsteruppsättningar eller 
någon typ av minnestavlor till nästa sammanträde i november. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSWN, MSDG) 
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Dnr SBN 3-2018 

§ 145 Redovisning av delegeringsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegeringsbeslut 2018-09-18 – 2018-10-15 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


