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Insynsplats Marika Jardert (V) 
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Mattias Wiman, gatu- och parkchef 
Helena Heintz, nämndsekreterare 
Elham Tizno, ekonom §§ 93-96 
Josefina Erlandsson, planstrateg / skolskjutssamordnare §§ 97-102 
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Sara Eriksson, Fojab, § 99 
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Utses att justera Hans-Inge Svensson (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-06-20, kl 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 93 – 107 

Sekreterare   

 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Hans-Inge Svensson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-19 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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Dnr SBN 215-2019 

§ 94 Förändringsförslag avseende investeringar i form 
av omprioriteringsbeslut för NSVA 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förslaget avseende omprioriteringar av investeringar från NSVA, 
daterat 2019-05-10, godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har inkommit med 
omprioriteringar i investeringsbudgeten för 2019. Den totala investeringsramen 
förändras ej. Av beslutad investeringsprovess för NSVA framgår att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om större avvikelser än 1 mnkr avseende 
omprioriteringar i investeringsbudgeten för VA, om dessa ryms inom av 
kommunfullmäktige beslutad ram. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05 
Handling från NSVA, inkommen 2019-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Irbladh (C), Åke Jonsson (KD), Mats Hannander (SD), Annie Karlsson (S) 
och Stefan Pettersson (M): Förslaget avseende omprioriteringar av 
investeringar från NSVA, daterat 2019-05-10, godkänns.   

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 396-2018 

§ 95 Reviderad budget 2019, Kompletteringsbudget 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Effektiviseringskrav om 500 tkr fördelas på följande verksamheter:  

 50 tkr på Fastigheter 

 100 tkr på Gator och vägar 

 200 tkr på Park och Natur 

 50 tkr på Miljö 

 100 tkr på Plan och karta 

2. Två miljoner kronor till objektet markarbeten Röstånga IP omfördelas 
från följande objekt:  

 1000 tkr från Lekplatser 

 700 tkr från Upprustning gator 

 300 tkr från Renovering och utbyggnad, GC-vägar  

3. 500 000 kronor till objekt Dagvatten Eliassons park omfördelas från 
objekt Upprustning Offentliga miljöer.  

Ej deltagande i beslut 

Annie Karlsson (S), Hans-Inge Svensson (S), Andrej Nilsson (SD) och Mats 
Hannander (SD)  deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har genom kommunfullmäktiges beslut 2019-04-
29, § 65, ålagts ett effektiviseringskrav på 500 000 kronor.  

Förvaltningen föreslår att detta effektueras enligt bilaga med förslag till 
reviderad budget för 2019.  

Vid samma sammanträde beslutade kommunfullmäktige att två mnkr 
omfördelas från andra investeringsanslag 2019 inom 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde till objektet markarbeten 
Röstånga IP. Samhällsbyggnadsnämnden äger själva att besluta om vilka 
objekt som skall utgå för att kunna fullfölja uppdraget. 

Förvaltningen har i samma bilaga som ovan föreslagit att summan ska tas från 
objekt Lekplatser, Upprustning gator samt Renovering och utbyggnad, GC-
vägar.  
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-17 
Förslag till reviderad budget 2019 för samhällsbyggnadsnämnden – utdrag  
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marie Irbladh (C), Åke Jonsson (KD) och Stefan Pettersson (M):  
1) Effektiviseringskrav om 500 tkr fördelas på följande verksamheter:  

• 50 tkr på Fastigheter 

• 100 tkr på Gator och vägar 

• 200 tkr på Park och Natur 

• 50 tkr på Miljö 

• 100 tkr på Plan och karta 

2) Två miljoner kronor till objektet markarbeten Röstånga IP omfördelas från 
följande objekt:  

• 1000 tkr från Lekplatser 

• 700 tkr från Upprustning gator 

• 300 tkr från Renovering och utbyggnad, GC-vägar 

3) 500 000 kronor till objekt Dagvatten Eliassons park omfördelas från objekt 
Upprustning Offentliga miljöer. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 96 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Muntlig information om ekonomisk uppföljning per maj 2019 för 
samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 9-2019) 

b) Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) – 
månadsrapport maj 2019 (Dnr 10-2019) 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 405-2018 

§ 97 Flytt av plats för hundrastgård 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ärendet återremitteras för att utreda fler möjliga platser för placering av 
hundrastgården i Teckomatorp. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-23, § 143, att införa en 
hundrastgård med placering på Västervång i Svalöv. Beslutet har överklagats 
till förvaltningsrätten som avslog överklagandet.  

Efter inkomna skrivelser från allmänheten och utökad undersökning av 
förvaltningen, så har bättre plats hittats för anläggandet av hundrastgården. 
Förslaget är att den anläggs i Teckomatorp. Anläggandet av hundrastgården 
kommer att utföras tillsammans med Teckomatorp Tillsammans.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-05-30 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-10-23, § 143 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans-Inge Svensson (S) och Åke Jonsson (KD): Flytt av plats för hundrastgård 
från Västervång i Svalöv till den gamla bollplanen i utkanten av Teckomatorp 
godkänns. 

Stefan Pettersson (M), Mats Hannander (SD), Andrej Nilsson (SD), Annie 
Karlsson (S) och Marie Irbladh (C): Ärendet återremitteras för att utreda fler 
möjliga platser för placering av hundrastgården i Teckomatorp. 

Beslutsgång 

Ordförande tar först upp Hans-Inge Svenssons m fl förslag till beslut och finner 
att nämnden avslår det. 

Ordförande tar sedan upp sitt eget m fl förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 216-2019 

§ 98 Nedtagning av belysning i Heden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. En belysningsstolpe i Heden utanför Billeberga kopplas ur då 
kostnaderna för renovering blir för omfattande.  

2. Förvaltningen uppdras titta på alternativa lösningar för belysning på 
befintlig stolpe. 

Sammanfattning av ärendet 

Under längre tid har stora problem uppstått med belysningen i Heden utanför 
Billeberga. Hela området har varit släckt under längre tider vilket både berott på 
fel i nätstationer men även visat sig bero på kabelfel. Då kabelfelet ligger på 
privat mark och endast leder till en stolpe i östra delen så har denna i dagsläget 
kopplats bort för att övriga skall kunna fungera. Kostnaden för att åtgärda felet 
uppgår till ca 120 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Mats Hannander (SD), Åke Jonsson (KD) och Marie 
Irbladh (C): 1) En belysningsstolpe i Heden utanför Billeberga kopplas ur då 
kostnaderna för renovering blir för omfattande. 2) Förvaltningen uppdras titta på 
alternativa lösningar för belysning på befintlig stolpe.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 

 
 
 
 
__ 
Ajournering 09.58 – 10.05 
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Dnr SBN 211-2016 

§ 99 Detaljplan Röstånga 4:3 m.fl.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslag till detaljplan 
för Röstånga 4:3 m.fl. på samråd. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden i Svalöv gav 2018-04-24 förvaltningen i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för del av Röstånga 4:3 m.fl., ”R:ekobyn”. 

Planen har tagits fram i ett samarbete mellan Röstånga Ekoby ekonomiska 
förening, FOJAB och Svalövs kommun. Projektet har finansierats av Leader 
Nordvästra Skåne med Öresund. 

I planförslaget prövas utbyggnad av ett nytt bostadsområde i södra Röstånga 
med i huvudsak småskalig bostadsbebyggelse i form av småhus, radhus eller 
fristående, med närhet till kollektivtrafik och service. I förslaget prövas även 
möjlighet till förskola och icke störande verksamheter såsom hantverk och 
kontorsändamål mm, odling, samt icke störande verksamhet kopplad till odling 
och energiproduktion; gårdsbutik, komposttillverkning, biokolproduktion, 
verkstad mm.  

Avsikten är att utforma detaljplanen med en hög grad av flexibilitet där olika 
användningsområden ska kunna kombineras där det bedöms lämpligt. För att 
stimulera etablering av service och därmed bidra till ökad sysselsättning 
medges, i delar av området, utökade möjligheter till icke störande verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan i den egna bostaden.  

Planen överensstämmer med Svalövs kommuns översiktsplan till delar, där 
området står utpekat som utbyggnadsområde för bostäder. Västra delen är ej 
omnämnt i översiktsplanen. Genom att detaljplanen medger verksamheter som 
stimulerar till ökad sysselsättning, förväntas planen bidra till en positiv 
utveckling av Röstånga och ge bättre underlag för ökad service och 
kommunikationer till orten. Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra 
någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. 

Sara Eriksson och Pia Månsson från Fojab, samt Thomas Arnström, informerar 
på sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Hans-Inge 
Svensson (S), Åke Jonsson (KD), Mats Hannander (SD) och Andrej Nilsson 
(SD): 1) Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslag till detaljplan 
för Röstånga 4:3 m.fl. 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. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, VSK) 
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Dnr SBN 217-2019 

§ 100 Införande av parkeringsövervakning 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Med stöd av 2 § Lagen om kommunal parkeringsövervakning införs 
kommunal parkeringsövervakning i Svalövs kommun.  

2. Övervakningen ska omfatta hela det område som utgörs av Svalövs 
kommun. 

3. Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med Gata & Park-
kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer 
av kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och 
teckna avtal med entreprenör om parkeringsövervakning samt att 
förordna den personal som ska utföra parkeringsövervakningen. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunal 
parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt gällande lag. 

6. Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 2019-09-01. 

7. Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 2019-
09-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund att felparkerade fordon återigen har ökat i omfattning och att 
polisen har ytterst begränsade resurser för att utöva parkeringsövervakning så 
har frågan väckts om att återinföra parkeringsövervakning inom Svalövs 
kommun. Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (1987:24) får 
kommunen besluta att den själv ska svara för parkeringsövervakning (polisens 
befogenhet kvarstår ändå). I ett sådant beslut ska området som 
parkeringsövervakningen föreslås omfatta anges, likaså ska minsta antalet 
parkeringsvakter/tid som behövs för övervakningen anges. Till parkeringsvakter 
kan förordnas arbetstagare hos kommunen, andra kommuner eller kommunala 
parkeringsaktiebolag. Även personal hos bevakningsföretag kan förordnas. 
Parkeringsvakter ska ha genomgått lämplig utbildning för uppgiften. Vid 
upprättande av förslag om kommunal parkeringsövervakning ska samråd ske 
med polismyndigheten. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05, inkl bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Mats Hannanders (SD), Andrej Nilssons (SD), Åke 
Jonssons (KD), Annie Karlssons (S), Hans-Inge Svenssons (S) och Marie 
Irbladhs (C) förslag till beslut i samhällsbyggnadsnämnden: 1) Med stöd av 2 § 
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Lagen om kommunal parkeringsövervakning införs kommunal 
parkeringsövervakning i Svalövs kommun. 2) Övervakningen ska omfatta hela 
det område som utgörs av Svalövs kommun. 3)Övervakningen ska utföras efter 
avrop i samråd med Gata & Park-kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 4) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer av 
kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och teckna avtal 
med entreprenör om parkeringsövervakning samt att förordna den personal 
som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt 
gällande lag. 6) Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 
2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 
2019-09-01. 

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 SBN 363-2016 

§ 101 Tillämpningsbestämmelse avseende skolskjuts vid 
val av annan skola 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Kommunen beviljar alltid skolskjuts till friskola i Svalövs kommun samt 
till annan kommunal skola än placeringsskolan när kostnad för 
skolskjuts till vald skola inte innebär en kostnadsökning jämfört med 
kostnad för skolskjuts till placeringsskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun antog genom beslut i kommunfullmäktige 2019-02-25, § 27, 
ett nytt regelverk för skolskjuts. Det träder i kraft 2019-07-01. Vid prövning av 
skolskjutsansökningar enligt det nya skolskjutsregelverket ställs vissa frågor på 
sin spets kring hur förvaltningen ska besluta om rätten till skolskjuts. 

Förvaltningen redogör för situationen i sin förslagsskrivelse, daterad  
2019-06-05.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05 
HFD 2013 ref 77 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Marie Irbladh (C), Annie Karlsson (S), Hans-Inge 
Svensson (S), Mats Hannander (SD) och Andrej Nilsson (SD): Kommunen 
beviljar alltid skolskjuts till friskola i Svalövs kommun samt till annan kommunal 
skola än placeringsskolan när kostnad för skolskjuts till vald skola inte innebär 
en kostnadsökning jämfört med kostnad för skolskjuts till placeringsskolan. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, JAEN) 
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Dnr SBN 218-2019 

§ 102 Information om ny skolkortslösning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför kommande läsår introducerar Skånetrafiken en ny skolkortlösning för 
grundskolan och gymnasiet. I tidigare kortlösning har kommunen betalat för 
resor inom fastställda zoner mellan respektive elevs skola och hemort. Dock 
har elever kunnat åka i hela Skåne men detta är inte information som har gått ut 
till allmänheten. Korten har tidigare gällt för resor helgfria vardagar 03.00-20.00.  

De nya skolkorten kommer ha ett enda enhetspris oavsett avstånd mellan skola 
och hemort. Däremot kommer Skånes kommuner betala olika mycket för dessa 
kort då taxorna kommer fastställas utifrån resestatistik för respektive kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse, daterad 2019-06-05 

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, JAEN) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Tätortsportar Röstånga (Dnr 9-2017) 

En tidig remiss avseende innehåll i kommande samrådsremiss har inkommit. 
Vice ordförande kommer att svara på remissen då ordförande är jävig.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 69-2016 

§ 104 Markanvisning, del av Billeberga 11:4 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med 
Gåshaga Byggprojektering AB. 

2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
markanvisningsavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick 2015 ett planuppdrag att påbörja detaljplan för del av 
Billeberga 11:4 efter en intresseanmälan från Kennet Nilsson och Stefan 
Persson om att få exploatera och bygga ut området. Ärendet har nu åter blivit 
aktuellt och förvaltningens förslag är att upprätta ett avtal om markanvisning 
med Gåshaga Byggprojektering AB för området. Markanvisningen innebär 
ensamrätt för Gåshaga Byggprojektering AB att under en tid av två år förhandla 
med kommunen om förvärv. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05 
Förslag till markanvisningsavtal 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Annie Karlsson (S), Mats Hannander (SD), Andrej 
Nilsson (SD), Åke Jonsson (KD) och Marie Irbladh (C): 1) Förvaltningen ges i 
uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Gåshaga Byggprojektering AB.  
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
markanvisningsavtalet. 

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 - 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Status småhustomter 

b) Tömning av Röstångahallen 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN 7-2019 

§ 106 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2019-05-09 – 2019-06-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 58-2019 

§ 107 Utbildning för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Utbildningspunkten tas vid lämpligt sammanträde i höst.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019-02-21, § 20, en utbildningsplan. På 
sammanträdet var det planerat att gatu- och parkchef Mattias Wiman skulle 
informera om Gata/park underhållsskuld. På grund av tidsbrist skjuts 
utbildningspunkten till lämpligt sammanträde i höst.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 
 

__ 
Ordförande tackar ledamöter, ersättare och förvaltning för arbetet i nämnden 
under första halvåret 2019.  


