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Dnr SBN 5-2015 

§ 87 Delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning revideras i enlighet 
med förvaltningens förslag till reviderad delegeringsordning daterad 
2018-06-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av att revidera nämndens delegeringsordning utifrån dagens 
organisation samt ett behov att renodla och tydliggöra de olika 
verksamheternas ansvarsområde.  
De förändringar som föreslås är; 

• Gatu- och parkchefen får delegation för beslut om grävningstillstånd 
samt i ärenden som rör upplåtelse av allmän plats enligt ordningslagen. 
Även delegation för beslut om bidrag till enskilda vägar flyttas till gatu- 
och parkchefen. 

• Yttrande till bygg- och räddningsnämnden i bygglovsärenden fördelas 
efter respektive verksamhetsområde på gatu- och parkchefen, plan- och 
byggchefen samt funktionsansvarig för mark och exploatering. 

• Delegation för grannemedgivande där fastigheten gränsar till annan 
kommunägd mark än allmän plats ges till funktionsansvarig för mark 
och exploatering. 

• Planarkitekt ersätts överallt med Plan- och byggchef 
• Mark- och exploateringsingenjör ersätts överallt med Funktionsansvarig 

mark och exploatering 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-05-30 
Förslag till reviderad delegeringsordning för samhällsbyggnadsnämnden 
daterad 2018-06-08. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C): 

1. Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning revideras i enlighet 
med förvaltningens förslag till reviderad delegeringsordning daterad 
2018-06-08. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr 226-2018 

§ 88 Affärsplan NSVA 2019-2021  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

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. 
I delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden anges att beslutad 
investeringsprocess för NSVA medför att affärsplanen antas av nämnden som 
ett underlag för fortsatt beredning av investeringsramar samt eventuellt beslut 
om reviderade taxor. 

Beslutsunderlag 
NSVA Affärsplan 2019 – 2021, Version 0.9 till kommunerna 
NSVA Affärsplan 2019 – 2021, Ekonomi Svalöv  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M), Annie Karlsson (S), Anna Hed Roslund 
(S), Mats Hannander (SD) och Marika Jardert (V): 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO) 
NSVA 
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Dnr - 

§ 89 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Månadsrapport maj 2018 NSVA (Dnr SBN 103-2018) 

b) Skriftlig rapport av ekonomisk uppföljning för april 2018 (Dnr 165-2018)  
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 228-2018 

§ 90 Hastighetssänkning av Lärkgatan i Kågeröd 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Hastighetssänkning på Lärkgatan i Kågeröd från 40km/h till 30km/h 

antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Lärkgatan är en lång och bred gata som går i öst-västlig riktning genom 
bostadsområden i norra Kågeröd. På denna gata framförs fordon med hög 
hastighet trots att det är en villagata med många utfarter.  
I utredningen om säkra skolvägar har det framkommit att många barn och 
ungdomar använder passager över Lärkgatan för att kunna komma till skolan.  
Förslag ges om att justera hastighetsbegränsningen på Lärkgatan till 30 km/tim 
från Pålstorpsvägen i öster till Söderåsvägen i väster som ett första led i att 
säkerställa säkrare skolvägar och tryggare boendemiljöer. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-05-31 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2018 0001 Hastighetsbegränsning Kågeröd 
Lärkgatan 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C) och Mats Hannander (SD): 

1. Hastighetssänkning på Lärkgatan i Kågeröd från 40km/h till 30km/h 
antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSWN) 
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Dnr SBN 230-2018 

§ 91 Hastighetssänkning av väg 1208 genom Svalövs 
tätort 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Hastighetssänkning på väg 1208 (Rönnebergsvägen & Onsjövägen) 
genom Svalövs tätort från 50km/h till 40km/h antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut fattade av Svalövs kommun den 2014-12-17, så skall hastigheten 
sänkas från 50km/h till 30 km/h på Onsjövägen i Svalöv. Beslut har även tagits i 
kommunen den 2017-03-28 om hastighetssänkning till 30km/h på 
Rönnebergavägen i Svalöv.  

Trafikverket har överklagat detta beslut till Länsstyrelsen som 2017-04-28 
beslutade att meddela inhibition av kommunens beslut.  
Länsstyrelsen har sedan i beslut 2018-01-17 delgivit att en hastighetssänkning 
till 30km/h är omotiverad utifrån deras redogörelse och beslut.  
Trafikverket har i yttrande anfört en sänkning av hastigheten från 50km/h till 
40km/h inom tätbebyggt område. Om hastighetsbegränsning till 40km/h inte 
nyttjas inom hela den tätbebyggda delen så skall 50km/h fortsätta att gälla på 
hela sträckan.  

För att skapa en tryggare boendemiljö inom Svalövs tätort samt skapa tryggare 
överfarter så bör en hastighetssänkning göras på hela sträckningen på väg 
1208 inom tätbebyggt område. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-05-31 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2018 0006 Hastighetsbegränsning väg 
1208 Rönnebergsvägen 40 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2018 0007 Hastighetsbegränsning väg 
1208 Onsjövägen 40 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C): 

1. Hastighetssänkning på väg 1208 (Rönnebergsvägen & Onsjövägen) 
genom Svalövs tätort från 50km/h till 40km/h antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSWN) 
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Dnr SBN 231-2018 

§ 92 Tidsbegränsad parkering på Stenhuggaregatan i 
Kågeröd  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Parkering tillåtet i max 6 timmar på båda sidor av Stenhuggaregatan i 
Kågeröd antas. 

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.  
Förslag ges om att utfärda tidsbegränsad parkering på hela gatans längd i båda 
färdriktningarna för att öka framkomligheten och lösa problemen på denna 
redan trånga gata.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-05-31 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2018 0008 Begränsad parkeringstid 
Stenhuggaregatan Kågeröd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C): 

1. Parkering tillåtet i max 6 timmar på båda sidor av Stenhuggaregatan i 
Kågeröd antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden besluter i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSWN) 
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Dnr SBN 232-2018 

§ 93 Hastighetssänkning av väg 106 – Luggudevägen 
genom Svalövs tätort 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Hastighetssänkning på väg 106 (Luggudevägen) från söder om 
Baregatan till norr om Göjegatan genom Svalövs tätort från 50km/h till 
30km/h under vardagar mellan 07.00-17.00 antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig sträckning av hastighetsbegränsningen 30 km/tim sträcker sig i 
dagsläget från Baregatan i söder och vidare norrut på Luggudevägen och 
avslutas innan korsningen med Centralgatan.   

I utredningen om säkra skolvägar har det framkommit att många barn och 
ungdomar använder passager över Luggudevägen norr om korsningen med 
Centralgatan, där hastigheten är 50 km/tim, för att kunna komma till skolan.  
Förslag ges om att utöka hastighetsbegränsningen med 30 km/tim från 
Baregatan i söder till norr om korsningen med Göjegatan för att skapa tryggare 
skolvägar.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-05-31 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1214 2018 0002 Hastighetsbegränsning väg 106 
Luggudevägen 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C): 

1. Hastighetssänkning på väg 106 (Luggudevägen) från söder om 
Baregatan till norr om Göjegatan genom Svalövs tätort från 50km/h till 
30km/h under vardagar mellan 07.00-17.00 antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSWN) 
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Dnr SBN 233-2018 

§ 94 Remissvar: Förslag till Trafikverkets 
åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Remissvar i samråd om förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller 2019-2023 antas som nämndens eget och översänds 
till Trafikverket. 

Bakgrund 

2018-04-05 erhöll Svalövs kommun Förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram 
enligt förordning om omgivningsbuller 2019-2023. 
Av den remitterade rapporten framgår resultatet av Trafikverkets inventering 
längs statliga vägar med mer än 30 000 fordon per år och längs järnvägar med 
mer än 3 000 tåg per år. Svalövs kommun berörs inte av någon väg eller 
järnväg med dessa trafikflöden. 
Av rapporten framgår dock att Trafikverket valt att åtgärdsprogrammet skall 
omfatta all statlig väg och järnväg. Svalövs kommun efterlyser i remissvaret 
bland annat redovisning, på kommun- eller länsnivå, av sådan inventering som 
bör ligga till grund för Trafikverkets utökade åtgärdsprogram. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-06-04 
Rapport, Trafikverkets åtgärdsprogram enligt Förordning om omgivningsbuller 
2019-2023 
Remissvar Svalövs kommun _TRV åtgärdsprogram buller, 2018-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C): 

1. Remissvar i samråd om förslag till Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller 2019-2023 antas som nämndens eget och översänds 
till Trafikverket. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG) 
Trafikverket: trafikverket@trafikverket.se alternativt Trafikverket, Box 810, 781 28 Borlänge (inkl 
yttrande) 
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Dnr - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras. 
2. Förvaltningen uppdras att under sommaren gå ut till allmänheten med 

en inbjudan till deltagande i namnsättningen av gator i 
Gluggstorpsområdet (Annero).  

Sammanfattning av ärendet 
a) Diskussion om processen för framtagande av gatunamn i kommunen. 

Det finns en policy att förhålla sig till i fråga om själva namnsättningen 
men processen finns inte nedtecknad. Det finns en önskan om att öka 
medborgarinflytandet i dessa frågor. Diskussion kring gatunamn för 
Gluggstorpsområdet (Annero).  

___ 
Ajournering 14.15-14.40 

___ 
b) Information om statusen på bredbandsutbyggnaden. Kommunstyrelsen 

ordförande och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har skickat ett 
bred till post- och telestyrelsen, Telia och två statsråd angående 
nedsläckningen av kopparnätet. Svar har inkommit från post- och 
telestyrelsen och Telia. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 237-2018 

§ 96 Samverkansöverenskommelse mellan Skånes 
kommuner och FABS (Fiber till Alla i Blekinge och 
Skåne)  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Svalövs kommun godtar överenskommelsen med Skånes kommuner 

och FABS.  

Sammanfattning av ärendet 
Överenskommelsen ger kommuner inom FABS möjligheten att tillsammans 
med Länsstyrelsen styra upp den sista bidragsrundan som Jordbruksverket 
delar ut (84,5 milj kr). 
Det kommer genom avtalet krävas att kommunen och FABS godkänner en 
ansökan enligt bilagda dokument, för att en entreprenör skall kunna få bidrag. 
Modellen syftar till att medföra att alla ”vita fläckar” (fastigheter som inte på 
marknadsmässiga grunder kan byggas ut – 85st i Svalöv) i Skåne kan täckas in 
med kvarvarande pengar. 

Beslutsunderlag 
Samverkansöverenskommelse gällande stödpengar ur Landsbygdsprogrammet 
avsedda för bredbandsutbyggnad på Skånes landsbygd  
Presentation Fiber till alla i Blekinge och Skåne 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C) och Olof Röstin (M): förslag till kommunstyrelsen 

1. Svalövs kommun godtar överenskommelsen med Skånes kommuner 
och FABS.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (RNON, MSDG) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 25-2018 

§ 97 Uppförande av laddstolpar, utseende av 
representant för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Till ledamot i styrgruppen för utbyggnadand av laddstolpar för 
samhällsbyggnadsnämnden utses Lennart Pettersson (C). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 uppdra  åt kommunförvaltningen att 
tillsammans med AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till 
strategi för installation av laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i 
kommunen. För arbetet ska en politisk styrgrupp tillsättas. Till styrgruppen ska 
en ledamot från samhällsbyggnadsnämnden utses.  

Beslutsunderlag 
KF 180618 § 109 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annie Karlsson (S), Anna Hed Roslund (S) och Marika Jardert (V): 

1. Till ledamot i styrgruppen för utbyggnadand av laddstolpar för 
samhällsbyggnadsnämnden utses Lennart Pettersson (C).  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 124-2017 

§ 98 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för en uppdelning av dokumentet 

till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer.   

Sammanfattning av ärendet 
I april 2017 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ta fram förslag till 
reviderade riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning. Arbetet med 
revideringen av riktlinjerna pågick under sommaren-hösten 2017.  

I oktober 2017 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ställa ut 
Bostadsförsörjningsprogram för Svalövs kommun på samråd.  
Samrådsförslaget var ute på samråd under perioden 2017-11-08 – 2017-12-20. 
Under samrådsperioden inkom sju yttranden. Utifrån inkomna yttranden 
bearbetades samrådsförslaget om till antagandehandlingen med titeln Riktlinjer 
för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun. 
I februari 2018 tog samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om att godkänna 
antagandehandlingen för antagande samt skicka handlingen för remiss till 
berörda nämnder samt till rådet för funktionshindrade och pensionärer för 
yttrande senast den 1 april.  
Två yttranden inkom under remisstiden, från socialnämnden och från vård- och 
omsorgsnämnden. Båda nämnderna ställer sig bakom riktlinjerna och skriver att 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun visar socialnämndens 
behov och stämmer väl överens med socialnämndens och vård- och 
omsorgsnämndens åtagande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-06-04  
Protokoll från socialnämnden 2018-03-28, § 52 
Protokoll från vård- och omsorgsnämndens 2018-04-12, § 40 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-27, § 26 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Svalövs kommun (antagandehandling)  
Samrådsredogörelse (bifogad i antagandehandling)  
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-24, § 160 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-25, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C):  

2. Ärendet återremitteras till förvaltningen för en uppdelning av dokumentet 
till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer.   



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(30) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-19 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ABN, TSVA, LAWG) 
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Dnr - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Information om pågående detaljplaner  

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 21-2018 

§ 100 Motion, Bilpooler för en bättre miljö och för att 
minska behovet av parkeringsplatser 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) har lämnat in en motion om bilpooler.  
I motionen föreslås att: 

• Kommunen tar initiativ till överläggningar med ägare till flerbostadshus 
samt bostadsrättsföreningar om behovet av och möjligheterna till att 
bilda bilpooler. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2018-06-07, där han 
föreslår att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2018-01-05 
Motion, inkommen 2017-10-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Charlotta Eldh (MP), Anna Hed Roslund (S), Mats 
Hannander (SD) och Marika Jardert (V): 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Lennart Pettersson (C) Charlotta Eldh (MP), Anna Hed Roslund (S), Mats 
Hannander (SD) och Marika Jardert (V): förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 262-2017 

§ 101 Motion, Skydd för bebyggelse av historisk och 
kulturell betydelse 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen avslås, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Deltar ej 
Charlotta Eldh (MP) deltar inte i beslutet.  

Reservationer 
Mats Hannander (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion om skydd för bebyggelse av 
historisk och kulturell betydelse.  
I motionen föreslås att: 

• Svalövs kommunfullmäktige ger i uppdrag till 
samhällsbyggnadsnämnden att snarast göra en genomlysning av den 
tidigare inventeringen för att kunna Q-klassificera den kommunala 
bebyggelsen. Detta för att öka möjligheten till att få ett förstärkt skydd 
av de byggnader som kan betraktas att vara av extra stor betydelse för 
vår kommun. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2018-06-07, där 
han föreslår att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2017-07-12 
Motion, inkommen 2017-06-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C): 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 
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Lennart Pettersson (C): förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Motionen avslås, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Mats Hannander (SD): förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Motionen bifalls.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och ställer dessa mot varandra och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med Lennart Petterssons förslag.  
Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 116-2017 

§ 102 Motion, Mikroplasters påverkan på miljön 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Irbladh (C) och Eva Olofsson (C) har lämnat in en motion om 
mikroplaster. 
I motionen föreslås: 

• att en inventering genomförs av de plastprodukter som kommunen själv 
använder och av andra verksamheter i kommunen, som genom 
mikroplaster kan orsaka en negativ miljöpåverkan 

• att inköp och användning av plastprodukter, som i sin tur kan orsaka 
utsläpp av mikroplaster minimeras i Svalövs kommuns egen 
verksamhet 

• att kommunen ökar informationen till allmänheten om mikroplasternas 
effekt på miljön 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Motionen har tidigare behandlats i samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen men återremitterats från kommunfullmäktige för ett 
förtydligande av motionssvaret. 

Ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2018-06-07, där han 
föreslår att motionen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2018-03-15 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-09-25, § 131 
Remittering av motion, daterad 2017-04-05 
Motion, inkommen 2017-03-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Charlotta Eldh (MP), Marika Jardert (V), Annie karlsson 
(S), Anna Hed Roslund (S) och Mats Hannander (SD): 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 
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Lennart Pettersson (C): förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige.  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 331-2017 

§ 103 Motion, Säkrare villagator 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07 

Sammanfattning av ärendet 
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en motion om hastighet på villagator.  

I motionen föreslås att 

• Svalövs kommunfullmäktige ger uppdraget till den numera 
trafikansvariga samhällsbyggnadsnämnden att se över och revidera 
hastighetsgränsen för vägar inom våra villaområden till endast vara 30 
km/h. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Nämndens ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2018-06-07, där 
han föreslår att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2017-06-12s 
Motion, inkommen 2017-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C) och Annie Karlsson (S): 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 
Lennart Pettersson (C) och Annie Karlsson (S): för förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige.  
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2018-06-07 

Mats Hannander (SD): 

1. Motionen bifalles.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 456-2016 

§ 104 Motion, Fler tillagningskök skapar bättre 
matvanor, livsmedelskunskap och skolresultat 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Olofsson (C) och Marie Irbladh (C) har lämnat in en motion rörande fler 
tillagningskök. 

I motionen föreslås att: 

• De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av fler 
tillagningskök inom skola och förskola utreds 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
Motionen har tidigare behandlats i samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen men återremitterats från kommunfullmäktige för en belysning 
av motionssvarets verksamhetsmässiga konsekvenser.  

Ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2018-06-07, där han 
föreslår att motionen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Protokoll från kommunfullmäktige 2017-05-29 § 85 
Remittering av motion, daterad 2016-12-12 
Motion, inkommen 2016-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Anna Hed Roslund (S), Mats Hannander (SD), Annie 
Karlsson (S), Marika Jardert (V) och Olof Röstin (M): 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 
Lennart Pettersson (C) Anna Hed Roslund (S), Mats Hannander (SD), Annie 
Karlsson (S), Marika Jardert (V) och Olof Röstin (M): för förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07 
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Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 121-2018 

§ 105 Motion, Väderskydd och bättre komfort för 
åkande med buss och tåg 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige.  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07 

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Pettersson (C) och Ida Andersson (C) har lämnat in en motion rörande 
väderskydd och komfort för åkande med buss och tåg.  

I motionen föreslås att 

• Kommunen ska tillsammans med Skånetrafiken verka för att förbättra 
väderskyddet och komforten för såväl tåg- som bussresenärer i 
kommunen. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
Ordförande har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2018-06-07, där han 
föreslår att motionen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 
Yttrande från ordförande, daterat 2018-06-07 
Remittering av motion, daterad 2017-03-08 
Motion, inkommen 2017-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lennart Pettersson (C), Anna Hed Roslund (S), Marika Jardert (V), Mats 
Hannander (SD) och Annie Karlsson (S): 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2018-06-07, antas som nämndens eget. 

Lennart Pettersson (C), Anna Hed Roslund (S), Marika Jardert (V), Mats 
Hannander (SD) och Annie Karlsson (S): för förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige.  
 

1. Motionen bifalles, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 2018-06-07 
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Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 6-2018 

§ 106 Redovisning av delegeringsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt delegeringsbeslut för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegeringsbeslut daterad 2018-06-12 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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