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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 138  

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson(S) föreslås som justeringspersoner och 
att dag för justering blir 2022-08-29. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att utse Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson(S) till justeringspersoner och   
att dag för justering blir 2022-08-29. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 139  

Godkännande  av dagordningen 

Inga ärenden föreslås att tas bort eller läggas till. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 140 Dnr. SBN 2022/120,  

Muntlig information om förslag på åtgärdsplan för 
Samhällsbyggnadsnämnden efter genomlysning av 
bygglovsprocessen 

Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragchef, presenterar ett förslag på åtgärdsplan för 
Samhällsbyggnadsnämnden efter genomlysning av bygglovsprocessen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 141  

Skriftlig information från HU-chefen 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om verksamheten, från 
HU-chefen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 142                                      Dnr. SBN 2019/172, KS 2019/317, PL 17-2019 

Antagande -Detaljplan Klitterbyn 2 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-11-11 § 204 att meddela positivt planbesked samt 
att pröva planläggning av området för både bostäder och centrumverksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 8 februari 2022 att godkänna ett förslag till 
detaljplan för granskning. Granskning har nu genomförts och redovisas i upprättat 
granskningsutlåtande. 

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning c-centrum. I övrigt är syftet att säkerställa en utformning 
enligt huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial i planbeskrivningen samt 
säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering. 

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande för detaljplanen meddelat 
att aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen övergick handläggningen från standard till utökat förfarande. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 

• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 26 maj 2022 

• Bilaga 2, Planbeskrivning den 26 maj 2022 

• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 19 januari 2022 

• Bilaga 4, Granskningsutlåtande den 26 maj 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Torbjörn Nilsson, planarkitekt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S) och Hans-Åke Jönsson(C) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del  
 
att  förklara beslutspunkten som omedelbart justerad. 
 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 
• Kommunstyrelsen 

9



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 143 Dnr. SBN 2021/249,  

Samråd - Detaljplan Ängelholm 3:18 mfl 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021 § 195 att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning för delar av Ängelholm 3:18 
och Ängelholm 3:1 som en del av Ängelholmspaketet.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny gång- och cykelbro över Rönne å 
som ska koppla ihop Hembygdsparken och Nybroskogen. Detta ska bidra till att en 
gen gång- och cykelväg skapas mellan de östra delarna av Ängelholm till rekreation 
och strand. 
 
Planförslaget redovisas i upprättad planbeskrivning för samråd.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 1 augusti 2022 
Bilaga 1. Samråd Plankarta med planbestämmelser den 1 augusti 2022 
Bilaga 2. Samråd Planbeskrivning den 1 augusti 2022 
 

Föredragande tjänsteperson 
Henrik Eliasson, planarkitekt 

Yrkande 
BrittMarie Hansson(S), Magnus Jonsson(S) och Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall 
till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna det upprättade förslaget för samråd,  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att  detaljplanens genomförande ej bedöms medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 
6 kap 11§, samt 

 
att  paragrafen förklaras som omedelbart justerad.  
 
 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 144 Dnr. SBN 2022/132, B 2022-000563 

Skörpinge 84:5 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Skörpinge 84:5.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten ligger dock intill 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Bygglovsenheten bedömer att föreslagen åtgärd inte till fullo överensstämmer med 
intentionerna i gällande översiktsplan och att detaljplaneläggning krävs för 
åtgärden.  
 
Åtgärden strider även mot 3 kap. 4 § MB avseende ianspråktagande av 
brukningsvärd jordbruksmark för ett enskilt intresse och åtgärden bedöms därmed 
inte vara lämplig för ändamålet enligt 2 kap. 4 § PBL.  
 
Bygglovsenheten föreslår att ansökan om förhandsbesked avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2022-06-02 
2. Karta inkommen 2022-06-02 
3. Situationsplan inkommen 2022-06-02 
4. Situationsplan inkommen 2022-06-02 
5. Remissvar inkommen 2022-07-04 
6. Remissvar inkommen 2022-07-04 
7. Yttrande från sökande inkommen 2022-07-10 
8. Avtal inkommen 2022-07-10 
9. Remissvar inkommen 2022-07-11 
10. Ordförandeförslag inkommet 2022-08-15 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Magnus Jonsson(S), Anton Nyroos(S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar på 
ordförandeförslaget röstar JA och den som vill rösta på förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet blev 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. De som 
röstade JA var: Hans-Åke Jönsson(C), Alexander Johnsson(SD), Alf Carlsson(M), 
Per Skantz (M), Staffan Laurell (M), Bo Salomonsson (SD), Sven Aidemark(L), 
Niklas Oddson(KD) och Tomas Fjellner(M). De som röstade NEJ var: Magnus 
Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S) och Benny Persson (V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att föreslagen placering är lämplig och kan beviljas enligt 9 kap 17 § PBL. 

Reservation 
Reservation för alliansens beviljande på förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Skörpinge 84:5 då ärendet strider mot 3 kap. 4 § MB 
avseende ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark för enskilt intresse, 
samt att fastigheten förhindrar att effektivt bruka kringliggande jordbruksmark då 
placeringen av fastigheten ligger illa till. Jordbruksmark har en viktig funktion för 
vårt oberoende och för landets inhemska produktion av spannmål och betesmark 
för djurproduktion. Att gång på gång bevilja byggandet av enbostadshus på bördig 
jordbruksmark strider mot målsättningen att minska import av det vi själva kan 
producera närodlat, nu och i framtiden.  

/Benny Persson (V) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Vi socialdemokrater ställer oss frågande till att bevilja förhandsbesked på berörd 
tomt. Detta besked innebär att det skaffas en lucktomt . Vi ställer oss frågande till 
att ta jordbruksmark i anspråk. 

/Magnus Jonsson (S) BrittMarie Hansson(S) Anton Nyroos(S) 

Protokollsanteckning 
Ianspråktagande av jordbruksmark för byggnation av enbostadshus är inte att se 
som ett viktigt samhällsintresse och därför inte förenligt med gällande 
miljölagstiftning.   

/Helena Böcker (MP) 

Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om förhandsbesked på 
fastigheten Skörpinge 84:5. Fastigheten Skörpinge 84:5 ligger intill befintlig 
bebyggelse, vilken är att ses som ett kluster av byggnader. Utöver detta finns det 
positiva förhandsbesked (fortsatt giltiga) för byggnation av enbostadshus på 
grannfastigheterna Skörpinge 84:1 & 84:6. Om dessa vore bebyggda redan skulle 
aktuell fastighet utgöra en lucktomt för vilket det då finns goda skäl att bevilja 
förhandsbesked. Att avvakta tills dessa två tomter bebyggs innan förhandsbesked 
för nu aktuell fastighet prövas bedöms olämpligt och kan medföra onödig ökning 
av antal transporter till och från platsen under en längre byggperiod. Att bygga på 
platsen skulle därför knyta väl an till befintlig och kommande bebyggelse på platsen 
och bedöms inte utgöra sådan utökning av området att detaljplanering krävs. 
Fastigheten är avstyckad sedan tidigare för bostadsändamål och frågan om platsens 
lämplighet för bostad bedöms därmed redan vara utredd i ett tidigare skede. 
Åtgärden bedöms överensstämma med kommunens antagna policy för bebyggelse 
på landet och innebär således en god hushållning av mark och resurser. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 145 Dnr. SBN 2022/133, B 2022-000215 

Strövelstorp 2:22 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och häststall 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och häststall på 
fastigheten Strövelstorp 2:22.  
 
Platsen ligger cirka 1 km öster om Erikslund och E6:an.  
Platsen ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 
 
Byggnader och infartsväg placeras på brukningsvärd jordbruksmark. Åtgärden 
innebär därmed att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för ett enskilt 
intresse. Enligt 3 kap. 4 § MB får jordbruksmark enbart tas i anspråk för ett allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Bygglovsenheten bedömer att föreslagen åtgärd är olämplig i sin helhet och 
åtgärden kan inte beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § PBL. 
Bygglovsenheten föreslår att ansökan om förhandsbesked avslås.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2022-02-28 
2. Yttrande inkommen 2022-06-08 
3. Yttrande inkommen 2022-06-08 
4. Situationsplan inkommen 2022-06-12 
5. Remissvar inkommen 2022-07-05 
6. Remissvar inkommen 2022-07-07 
7. Remissvar inkommen 2022-07-11 
8. Remissvar inkommen 2022-07-12 
9. Remissvar inkommen 2022-07-12 
10. Grannyttrande inkommen 2022-07-17 
11. Grannyttrande inkommen 2022-07-17 
12. Remissvar inkommen 2022-07-18 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Jäv 
Anders Källström (M) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C) yrkar på återremiss för att utreda vidare vad som är att anse 
som brukningsvärd mark. 

Magnus Jonsson(S) och Alexander Johnsson(SD) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer frågan ifall ärendet skall avgöras idag och svaret blir JA. 
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att ärendet skall återremitteras 
röstar JA och den som röstar för att ärendet skall avgöras idag röstar NEJ. 
Resultatet av omröstningen blev 6 JA-röster och 7 NEJ-röster. De som röstade JA 
var: Hans-Åke Jönsson(C), Alf Carlsson(M), Per Skantz (M), Staffan Laurell(M), 
Sven Aidemark(L) och Tomas Fjellner(M). Röstade NEJ gjorde: Magnus 
Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S), Benny Persson(V), 
Alexander Johnsson(SD), Bo Salomonsson (SD) och Niklas Oddson(KD). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att meddela negativt förhandsbesked. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 146 Dnr. SBN 2022/134, B 2022-000385 

Sutaren 7 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus (uterum) 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten Sutaren 7.  
Tillbyggnaden uppförs om 41 m².  
 
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadsarea. Fastigheten får 
bebyggas med maximalt 180 kvm. Efter tillbyggnaden kommer byggnaden att 
överskrida byggrätten med 50 kvm, det vill säga 28 % mer än planen tillåter.  
 
Avvikelsen bedöms inte vara liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Bygglovsenheten föreslår att ansökan om bygglov avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2022-04-11 
2. Fasadritning inkommen 2022-04-11 
3. Fasadritning inkommen 2022-04-11 
4. Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2022-05-19 
5. Sektionsritning inkommen 2022-05-19 
6. Planritning inkommen 2022-05-19 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att avslå ansökan om bygglov. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 147 Dnr. SBN 2022/136, B 2022-000639 

Skrothandlaren 3 Ansökan om bygglov för ändrad 
användning 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ändrad användning och utvändig ändring av verksamhetsbyggnad 
och uppförande av skyltar på fastigheten Skrothandlaren 3.  
 
Del av ansökan som avser utvändig ändring av byggnad och uppförande av skyltar 
strider inte mot detaljplanen och bedöms vara lämpligt i sitt utförande.  Byggnaden 
får en god färg-, form- och materialverkan.  Bygglov för denna del av åtgärden kan 
beviljas enligt 9 kap. 30 § PBL.   
 
Åtgärden avseende ändrad användning från befintlig verksamhet till bilhandel 
avviker från detaljplanens föreskrivna användningssätt (industri).  
Denna avvikelse kan inte ses som en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § 
PBL och bygglov för denna åtgärd kan därför inte beviljas.   
 
Bygglovsenheten föreslår att ansökan avslås i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2022-07-05 
2. Fasadritning inkommen 2022-07-05 
3. Planritning inkommen 2022-07-05 
4. Verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-07-05 
5. Situationsplan inkommen 2022-07-23 
 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S) yrkar bifall till ansökan om bygglov enligt PBL 9 kap § 31c. 
Utökande av bilförsäljnings- och verkstadsverksamheten till ytterligare en fastighet inom 
detaljplanen kan anses vara ett lämpligt komplement. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Hans-Åke Jönsson(C), Staffan Laurell(M), BrittMarie Hansson(S), Sven Aidemark 
och Anton Nyroos(S) instämmer i detta yrkande. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att bifalla ansökan om bygglov. 

Beslutsmotivering 
Bifall till ansökan enligt PBL 9 kap § 31c. Utökande av bilförsäljnings- och 
verkstadsverksamheten till ytterligare en fastighet inom detaljplanen kan anses vara 
ett lämpligt komplement. 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 148 Dnr. SBN 2022/138, B 2022-000409 

Wallin 7 Olovligt byggande, utvändig ändring 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna har mellan den 2021-04-15 och den 2022-03-25 placerat 34 
stycken solpaneler på huvudbyggnaden samt 10 stycken solpaneler på 
komplementbyggnaden. En ansökan om bygglov inkom den 2022-04-06. Bygglov 
med startbesked beviljades den 2022-04-20. Slutbesked finns sedan 2022-05-20. 

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Bilaga 1, sanktionsavgift huvudbyggnaden inkommen 2022-06-03 
• 3. Bilaga 2, sanktionsavgift komplementbyggnad  inkommen 2022-06-03 
• 4. Bilaga 3, offert   inkommen 2022-04-06 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), Niklas Oddson(KD) och Alexander Johnsson(SD) yrkar bifall 
till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att ta ut en byggsanktionsavgift på 11 209 kr med solidariskt betalningsansvar 
mellan fastighetsägarna till fastigheten Wallin 7 i Ängelholms kommun:   

• Herbst, Karl Magnus, med personnummer 19491214-1472.  
• Herbst, Åsa Karla Marie, med personnummer 19540414-3546, samt 

 
att byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft. 
 
Beslutet fattas med stöd av 11 kap 51 samt 61 §§, PBL(2010:900) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägarna via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 149 Dnr. SBN 2022/140,  

Budget 2023 - plan 2024-2025 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 30 maj 2022 fastställt budgetdirektiv för 
år 2023-2025. Beslutet avser kommunfullmäktigemål, driftbudgetramar och 
investeringsbudgetramar per nämnd. Enligt anvisningar och tidplan från 
ekonomikontoret ska varje nämnd senast den 12 september fatta beslut om ett 
förslag till budget baserat på de fastställda rambeloppen. Nämnderna ska också 
specificera vad de kommungemensamma utvecklingsmålen betyder för nämnden 
och har möjlighet att ta fram förslag till ett eller två nämndspecifika utvecklingsmål. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande SBN 2022/1 den 3 augusti 2022 samt bilagor (nr 1-9) 
• Beslut i KF § 89 2022 samt KS 2022/1 den 30 maj 2022 inkl. budgetdirektiv 

2023-2025 samt bilagor med beslutade ramar 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Kronfelt, ekonom 

Deltar inte i beslutet 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C) yrkar på följande: 

Att-sats tre ändras till:  
Att godkänna förslag på driftsbudget för år 2023-2025 enligt bilaga 2 med undantag för 
förslaget om utökad parkeringsavgift. 

Följande att-satser kommer som tillägg: 

Att uppdra ut huvuduppdragschef Samhälle att ta fram ett förslag om effektivisering om 550 tkr 
och återkomma till SBN-Au med förslag 6 september 2023 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Att – notera att kompensationsmodellen är förändrad angående hantering av kostnadsökningar 
inom utförarservice. Kompensation utgår inte i den nya modellen fullt ut som tidigare. 
Konsekvensen blir att SBN kommer att behöva skära i kostnader och service inom utförarservice 
om inte kompensation erhålls. Det kan då röra sig om indragningar inom måltider eller utförd 
städning. 

Att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om mindre ändringar av budgeten. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till mål för samhällsbyggnadsnämnden för 2023 enligt bilaga 1, 

att föreslå kommunfullmäktige fastställa mål för samhällsbyggnadsnämnden för 
2023 enligt bilaga 1, 

att godkänna förslag på driftsbudget för år 2023-2025 enligt bilaga 2 med undantag 
för förslaget om utökad parkeringsavgift, 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kapitalkostnadsökningar årligen ska 
kompenseras utöver den kommungemensamma ramfördelningsmodellen, 

att föreslå kommunfullmäktige att utöka driftbudgetramen med 2 350 tkr årligen 
som kompensation för ökade kapitalkostnader enligt bilaga 2,  

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förslag till investeringsbudget för år 
2023-2025 enligt bilagor 3-5,  

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förslag till investeringsanslag utöver ram 
på 1 mnkr motsvarande det utrymme som lämnas av nämnden för kultur, idrott 
och fritid år 2023, 

att godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer för år 2023 enligt bilaga 6,  

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förslag till ny taxa enligt Plan- och 
bygglagen enligt bilaga 7,  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förslag till ny timtaxa för kart- och 
mätenheten enligt bilaga 8, 

att – notera att kompensationsmodellen är förändrad angående hantering av 
kostnadsökningar inom utförarservice. Kompensation utgår inte i den nya 
modellen fullt ut som tidigare. Konsekvensen blir att SBN kommer att behöva 
skära i kostnader och service inom utförarservice om inte kompensation erhålls. 
Det kan då röra sig om indragningar inom måltider eller utförd städning,  

att uppdra ut huvuduppdragschef Samhälle att ta fram ett förslag om 
effektivisering om 550 tkr och återkomma till SBN-Au med förslag 6 september 
2023, samt 

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om mindre ändringar av budgeten. 

 

 

Protokollsanteckning 
(S) deltar ej i beslutet. (S) återkommer med ett samlat förslag i Kommunfullmäktige 
då budget ska behandlas. 
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) 
 

 
 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen 
• HU Samhälle 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 150 Dnr. SBN 2021/291,  

Uppföljning intern kontrollplan 2022 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-08 om intern kontrollplan för 2022. 
Återrapportering av status för intern kontroll ska ske i samband med 
budgetuppföljning (per den siste april, per den siste augusti och för helåret i separat 
rapport). 

För uppföljningen per den siste april är fyra risker kontrollerade. Inga avvikelser 
upptäcktes. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-24 
• Bilaga 1. Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2022 
• Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-08 

Föredragande tjänsteperson 
My Olsson, handläggare 

Yrkande 
BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  godkänna uppföljningen. 

 

Beslutet ska expedieras till 
Planeringschef samhälle 
Redovisningschef servicestöd 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 151 Dnr. SBN 2021/214,  

Ändrat sammanträdesdatum för 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning 
Behov finns av att flytta samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 
2022-09-27. Förslag på nytt datum och tid är 2022-09-28 kl 15.00. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-12 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att flytta sammanträdet i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från 2022-09-27 
till 2022-09-28 kl 15.00. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 152 Dnr. SBN 2021/12,  

Kännedomsärenden 

 

a. Länsstyrelsens beslut 2022-06-09, dnr 403-12749-2022, gällande   
B 2021-1316 överklagande av beslut om bygglov, rivningslov och 
marklov på fastigheten Kungsörnen 24, Kronotorpsgatan19 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar 
ärendet för fortsatt handläggning. 
 

b. Mark- och miljödomstolens dom 2022-06-17, mål nr P 1336-22  
B 2021-0260 gällande förhandsbesked för uppförande av enbostadshus 
på fastigheten Skörpinge 84:6, Rönnebodavägen; nu fråga om talerätt. 
Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens beslut 
och avvisar överklagandena. 
 

c. KF § 89, budgetdirektiv 2023-2025 
 

d. KS § 164, återrapportering av uppdrag att utreda hundhägn inom  
Nybroskogen eller Kronoskogen 
 

e. Länsstyrelsens beslut 2022-06-29, dnr 403-18187-2022, gällande  
B 2022-0193 bygglov för tillfällig uppsättning av bod samt uppförande 
av räcke för uteservering på Ängelholm 3:52, brygga i Rönneå.  
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet 
åter till kommunen för fortsatt handläggning. 
 

f. Mark- och miljödomstolens dom 2022-07-05, mål nr P 2513-22  
B 2021-0547 gällande förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad på fastigheten Vejby 242:1, Vejby byaväg. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

g. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2022-07-11,    
B 2021-0804 mål nr P 4033-22, gällande avvisat överklagande på 
fastigheten Skörpinge 84:1, Rönnebodavägen; nu fråga om 
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-08-23 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 153 Dnr. SBN 2021/10,  

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

- BAB-rapport juni 2022 
- BAB-rapport juli 2022 
- Delegationslista LTF juni 2022 
- Delegationslista LTF juli 2022 
- Delegationslista bygg juni 2022 
- Delegationslista bygg juli 2022 
- Delegationslista Pernilla Fahlstedt juni och juli 2022 
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