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Utses att justera Mats Hannander 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2020-09-28 kl 14.00 
Justerade 
paragrafer §§ 129 – 140  

Sekreterare   
 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Mats Hannander (SD)   

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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Dnr SBN 542-2020 

§ 130 Yttrande över remiss, Budget 2021, plan 2022-
2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och översänds till 
kommunstyrelsen. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har genom beslut 2020-08-17 § 192 skickat förslag till mål 
och budget 2021 med plan 2022-2023 på remiss till berörda nämnder. Svaren 
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-10-02. I remissvaret skall 
nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, investeringsram samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visare. 
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-04 
Förslag till yttrande 
Remisshandlingar från kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M), Mats Hannander (SD), Jörgen Persson (SD) och Åke 
Jonsson (KD): Förvaltningens yttrande antas som nämndens eget och 
översänds till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MSWN) 
Kommunstyrelsen, inkl yttrande 
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Dnr SBN 426-2017 

§ 131 Utseende av dataskyddsombud för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslut 
 

1. Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till dataskyddsombud från 
och med 2020-10-01. 

2. Nuvarande dataskyddsombud entledigas från och med 2020-10-01. 
3. Förvaltningen uppdras meddela Datainspektionen dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Regler om dataskyddsombud finns i dataskyddsförordningen. Respektive 
nämnd/styrelse (s k personuppgiftsansvarig) ska utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. 

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland 
annat att samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter, att kontrollera att organisationen följer bestämmelser och 
interna styrdokument informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara 
kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade och 
personalen inom organisationen samarbeta med Datainspektionen, till exempel 
vid inspektioner. 
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet. 
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha 
utfört sina arbetsuppgifter. 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling har varit 
dataskyddsombud för flertalet nämnder och styrelser, men p g a en 
tjänstledighet 2020-10-01 – 2021-03-31, föreslås den planerade organisatoriska 
förändringen gällande GDPR genomföras redan 2020-10-01, och inte 2021-01-
01, när administrativa avdelningens kanslienhet också bl a övertar revisionens 
administration. Resurssättning planeras göras i budget 2021, plan 2022 – 2023. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-24, § 60 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): 1) Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till 
dataskyddsombud från och med 2020-10-01. 2) Nuvarande dataskyddsombud 
entledigas från och med 2020-10-01. 3) Förvaltningen uppdras meddela 
Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

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

§ 132 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Muntlig information om delårsbokslut per augusti 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden 
b) Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) per 
augusti 2020 (Dnr 223-2020) 

c) Protokoll för anmälan 

- KS 200817 § 192 - Budget 2021, plan 2022-2023 - för beslut o remiss 
- KS 200817 § 197 - Hyresavtal – Friluftsbad 

- KS 200817 § 200 - Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

- KS 200817 § 207 - Utvärdering skolskjutsregelverk 
- KS 200817 § 210 - Motion, Gestaltningsprogram 

- KF 200831 § 156 - Ny förskola i Billeberga 
- KF 200831 § 163 - Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

- KF 200831 § 164 - Utvärdering av skolskjutsregelverk 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 576-2020 

§ 133 Miljöpris 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ring Knutstorp tilldelas miljöpriset 2020.  

Motivering 
Ring Knutstorp har ett progressivt arbetssätt där de försöker bedriva 
verksamheten med så liten miljöpåverkan som möjligt och driva 
fordonsutvecklingen framåt på bästa miljövänliga vis. Bland annat planerar de 
en solcellspark, använder sig av drivmedel med begränsad miljöpåverkan, och 
har bidragit till vattenvårdsåtgärder i närområdet. Tillsammans med Svalöfs 
gymnasium bidrar man också med morgondagens arbetskraft som kommer föra 
arbetet med miljö och hållbarhet vidare 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2013-03-25 § 37 bestämmelser för Svalövs 
kommuns miljöpris. Miljöpriset skall 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 sin verksamhet inom kommunen. Prisutdelning sker vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december.  

Till 2020 års miljöpris har fyra nomineringar inkommit.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-09 
Nomineringar till miljöpriset 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M), Mats Hannander (SD), Jörgen Persson (SD), Åke 
Jonsson (KD), Marie Irbladh (C) och Annie Karlsson (S): Ring Knutstorp 
tilldelas miljöpriset 2020.  

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

§ 134 Information, Strategiskt miljöarbete och 
energifrågor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Ny renhållningsordning 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 217-2019 

§ 135 Utvärdering parkeringsövervakning 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Utvärderingen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2019-08-26, § 128, bl a att återinföra 
parkeringsövervakning i hela det område som utgör Svalövs kommun. 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrogs att efter 12 månader utvärdera 
parkeringsövervakningen och presentera utvärderingen för kommunstyrelsen.  

Förvaltningen har genomfört en utvärdering.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-07-23 

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

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSEN, HAHZ) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr SBN 528-2019 

§ 136 Flytt av vägbom på Gullregnsgatan 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Placering av planerad vägbom på Gullregnsgatan ändras till korsningen 
Gullregnsgatan/Böketoftavägen.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-11-26, § 170, beslut om att stänga 
Gullregnsgatan för genomfart mot Söderåsvägen.  
Efter undersökning hos boende framkom det önskemål om att hellre stänga 
Gullregnsgatan mot Böketoftavägen för att på så sätt skapa en lugnare 
trafikmiljö kring lekplatsen på Gullregnsgatan samt att därigenom även lösa en 
besvärlig utfart med dålig sikt mot Böketoftavägen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-07-23 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-26, § 170 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M) och Marie Irbladh (C): Placering av planerad vägbom på 
Gullregnsgatan ändras till korsningen Gullregnsgatan/Böketoftavägen. 

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 577-2020 

§ 137 Upprustning av belysningsanläggning Källstorp 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningens förslag om upprustning av belysningsanläggning utmed 
väg 106 enligt förslag 2 godkänns.  

2. Förvaltningens förslag om att inte upprusta anläggningen vid 
belysningsstolpe 4 & 5 vid väg 106 godkänns.  

3. Förvaltningens förslag om att inte upprusta anläggningen vid 
belysningsstolpe 32 nära väg 106 godkänns.  

4. Förvaltningen uppdras att upphandla entreprenör för utförande av 
ovanstående belysningsarbeten. 

Sammanfattning av ärendet 
Belysningsanläggningen utmed väg 106 har under längre tid haft stora brister. 
Stora delar av anläggningen består av trästolpar med gamla 
belysningsarmaturer samt luftledningar. Vid besiktning av stolparna har flertalet 
påvisats ha stora rötangrepp vilket kraftigt påverkar stabiliteten på 
anläggningen. Vissa stolpar har så stora rötangrepp att armaturer inte längre 
kan monteras på dessa.  
Delar av anläggningen är idag nedsläckt då befintliga armaturer rasat eller 
slutat fungera och nya armaturer inte går montera.  
Enligt gällande riktlinjer från Trafikverket så kommer en ny 
belysningsanläggning behöva läggas på den västra sidan av väg 106 istället för 
den östra som anläggningen idag står på. Detta på grund av att det utmed östra 
sidan finns en ensidig allé där grävningsarbeten inte får utföras.  
Förvaltningen har tagit fram förslag på ny lösning och önskar riva hela den 
befintliga anläggningen och uppföra en ny enligt ett av förslagen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-07-23 
Anläggningsbeskrivning Källstorp 
Källstorp kartförklaring 01 
Källstorp kartförklaring 03 
Källstorp ny sträckning 
Ritning 1-6 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M), Mats Hannander (SD), Marie Irbladh (C), Åke Jonsson 
(KD), Annie Karlsson (S), Niklas Bohn (S) och Jörgen Persson (SD):  
1) Förvaltningens förslag om upprustning av belysningsanläggning utmed väg 
106 enligt förslag 2 godkänns. 2) Förvaltningens förslag om att inte upprusta 
anläggningen vid belysningsstolpe 4 & 5 vid väg 106 godkänns.  
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3) Förvaltningens förslag om att inte upprusta anläggningen vid 
belysningsstolpe 32 nära väg 106 godkänns. 4) Förvaltningen uppdras att 
upphandla entreprenör för utförande av ovanstående belysningsarbeten. 

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Gatustatistik 

b) Skateparker 
c) Inrapportering VA på landsbygd till Länsstyrelsen 

d) Bullerplank Lantlyckan 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 368-2020 

§ 139 Exploateringsprojekt för ny förskola i Billeberga 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Exploateringsprojekt gällande ny förskola i Billeberga omfattande ca sex 
avdelningar startas. Medel för projektet fördelas ur anslag för ”Nya 
exploateringsprojekt” inom exploateringsbudgeten 

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

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har uppdragits att uppföra ny förskola i Billeberga 
enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-08-31, § 156. 
Förvaltningen önskar nu starta ett exploateringsprojekt för att kunna bokföra 
kostnader och intäkter direkt på projektet och på detta sätt få en enhetlig och 
rättvisande bild av exploateringsbudgeten. 
En grov exploateringskalkyl har tagits fram med hjälp av nyckeltal för 
byggnationer av förskolor. Enligt kalkylen kommer exploateringskostnaderna att 
hamna på totalt ca 1 250 000 kr. Detta förutsätter att ev. anslutningar av gator 
och vägar, grovterrassering bekostas av exploatören och regleras i 
köpekontrakt för framtida kvartersmark. Hyreskostnaden efter nybyggnation av 
förskolan hanteras inte inom exploateringsbudgeten.  
I detta skede har endast gjorts en rimlighetsbedömning av tomtpriset (BTA- 
priset) och ett fastställande av pris kommer att ske i samband med 
genomförande av detaljplan och värdering av aktuellt markområde. Utifrån den 
framtagna kalkylen bedöms BTA priset till ca 900 kr/BTA. 

Utbyggnaden av VA ingår inte i kalkylen utan täcks genom anslutningsavgifter. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 156 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Exploateringsprojekt gällande ny förskola i Billeberga 
omfattande ca sex avdelningar startas. Medel för projektet fördelas ur anslag 
för ”Nya exploateringsprojekt” inom exploateringsbudgeten 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
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Protokollsanteckning från Marie Irbladh (C): 

Med hänvisning till vår uppfattning på senaste kommunfullmäktige, där vi 
yrkade på en förskola med fyra avdelningar men med möjlighet till utökning, 
deltar vi inte i beslutet. Det andra skälet till att vi inte deltar är att det inte 
framgår av beslutsunderlaget var förskolan ska uppföras. Vi vet därför inte om 
den kommer att placeras i ett bra läge eller om den kommer att hindra annan 
viktig bebyggelse eller verksamhet, grundat på tankarna i den nya 
översiktsplanen.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG, DAZK) 
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Dnr SBN 27-2020 

§ 140 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för nämndens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-08-20 – 2020-09-16 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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