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157 Muntlig information om planlistan 

158 Muntlig information om aktuella domar 

159 Granskning, detaljplan för del av Torlarp 3:135 m fl, Strövelstorp, 
Ängelholms kommun 

160 Samråd-Detaljplan Körsbärsträdet 5 & 6 

161 Granskning av detaljplan för del av Össjö 31:13, Össjö, Ängelholms 
kommun 

162 Granskning av detaljplan Munka Ljungby 3:11 m fl, Munka Ljungby, 
Ängelholms kommun 

163 Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 m.fl., 
Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms  kommun 
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TA-planer 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 154  

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Per Skantz(M) och Magnus Jonsson (S) föreslås som justeringspersoner och att dag 
för justering blir 2022-09-19. 
 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Per Skantz(M) och Magnus Jonsson(S) till justeringspersoner och att dag 
för justering blir 2022-09-19. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 155  

Godkännande av dagordningen 

Fyra ärenden föreslås utgå från dagordningen. 

- Ansökan om bygglov – Vejby 11:14 
- Skriftlig information från HU-chefen 
- Ängelholmsförslaget – övergångsställe Magnarpsvägen 
- Placering av ny temalekplats Gåsalekan 

 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med ovanstående ändringar godkänna dagordningen. 

6



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 156  

Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om Ängelholmspaketet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 157  

Muntlig information om planlistan 

Samhällsbyggnadsnämnden delges muntlig information om planlistan, från t.f 
planchef Pernilla Theselius. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 158  

Muntlig information om aktuella domar 

Veronica Kippner, enhetschef, ger samhällsbyggnadsnämnden muntlig information 
om aktuella domar. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 159 Dnr. SBN 2020/205,  

Granskning, detaljplan för del av Torlarp 3:135 m fl, 
Strövelstorp, Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-01-13 § 5 att meddela positivt planbesked för 
planläggning av området. Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2022-01-11 § 4 att 
godkänna planförslag för samråd. 

Samråd har genomförts och redovisas i upprättad samrådsredogörelse. Efter 
samrådet har planhandlingarna kompletterats med bland annat en riskutredning, 
trafikbullerberäkning samt sektion/illustration mot angränsande bebyggelse i norr 
och öster. En bestämmelse om att balkong inte får anordnas mot befintlig 
bebyggelse i norr och öster har införts för att minimera eventuell känsla av insyn. 

Planområdet omfattar nuvarande Åsbytorps äldreboende i Strövelstorp. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
vårdboende, flerbostadshus och/eller radhus samt service inom planområdet. 
Samtidigt förbättras angränsande gång- och cykelvägnät.  

Planenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget för 
granskning. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 25 augusti 2022 
• Bilaga 1, Plankarta med bestämmelser den 25 augusti 2022 
• Bilaga 2, Planbeskrivning den 25 augusti 2022 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse 25 augusti 2022 
 

Föredragande tjänsteperson 
Torbjörn Nilsson, planarkitekt  

Jäv 
Hans-Åke Jönsson(C) meddelar jäv. Mats Widén (C) tjänstgör under detta ärende. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkande 
Mats Widén(C), Per Skantz(M), Magnus Jonsson(S) och BrittMarie Hansson(S) 
yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna det upprättade förslaget för granskning 

 

Beslutet ska expedieras till 
Huvuduppdrag Samhälle, planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 160                  Dnr. SBN 2021/180, KS 2016/271, PL 16-0006 

Samråd-Detaljplan Körsbärsträdet 5 & 6 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 15 juni 2016, KS § 257, 
och gav huvuduppdrag Samhälle/planenheten uppdrag att pröva planläggning av 
området för bostäder, service, handel och befintlig verksamhet. Fastighetsägare var 
då Norama, men idag ägs båda fastigheterna av Brinova.   
 
Ett planförslag har arbetats fram och föreslås nu få beslut om samråd.   
 
Planområdet är beläget centralt i Ängelholms tätort, cirka 500 meter från 
Ängelholms centralstation. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna 
för uppförande av bostadsbebyggelse med inslag av centrumverksamhet och 
handel. Detaljplanen ska följa det planprogram som är framtaget för 
Stationsområdet och byggnaders utformning ska ligga i linje med de 
gestaltningsprinciper som finns i planprogrammet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 27 augusti 2022 

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 27 augusti 2022 

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 27 augusti 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Pernilla Theselius, tf planchef 

Yrkande 
Anita Rosén(L), Magnus Jonsson(S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  godkänna det upprättade förslaget för samråd, samt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

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§.  

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 161            Dnr. SBN 2020/281, KS 2020/475, PL 20-0019 

Granskning av detaljplan för del av Össjö 31:13, 
Össjö, Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för förskola innehållande fyra 
avdelningar för cirka 60 barn.  

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 § 251 att meddela positivt 
planbesked och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av 
området för en ny förskola. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 december 2021 § 247 att godkänna 
aktuellt förslag till detaljplan för samråd. Samrådstiden pågick från den 12 januari 
till och med den 26 januari 2022. Efter samrådet har handlingarna reviderats och 
ärendet ska nu upp för beslut om granskning. 
 
Planenheten föreslår att godkänna förslaget för granskning. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 22 augusti 2022 

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 22 augusti 2022 

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 22 augusti 2022 

• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 22 augusti 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Carl Fogelklou, planarkitekt 

Yrkande 
Per Skantz(M), Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Hans-Åke Jönsson(C) 
och Alexander Johnsson (SD) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna det upprättade förslaget för granskning 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 162 Dnr. SBN 2019/24, KS 2019/38 

Granskning av detaljplan Munka Ljungby 3:11 m fl, 
Munka Ljungby, Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en ny grundskola med cirka 500 
elever, samt en förskola för cirka 80 barn i Munka Ljungby. Planen innehåller även en 
yta med naturmark där dagvattnet från området kan fördröjas. För att möjliggöra för 
skola behövs även infrastruktur i form av gator samt åtgärder för gång- och cykeltrafik. 

Detaljplanen var ute på samråd 14 mars till och med 5 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 26 augusti 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 26 augusti 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 26 augusti 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 26 augusti 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Edvin Hansson, planarkitekt 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C), Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Jennie 
Fredriksson(S), Alexander Johnsson(SD), Lennart Engström (KD), Benny 
Persson(V) och Anita Rosén (L) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna det upprättade förslaget för granskning. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 163          Dnr. SBN 2019/332, KS 2017/709, PL 17-0017 

Antagande av detaljplan för del av Ängelholm 3:49 
m.fl., Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms  
kommun 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Stationsområdet, i direkt anslutning till Ängelholms      
station.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt busstorg för      
region- och stadsbusstrafik söder om stationshuset samt ombyggnation av 
Järnvägsgatan mellan Sockerbruksgatan och Landshövdingevägen. Syftet är också 
att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg i anslutning till Järnvägstunneln samt 
en ny stadsdelspark i Stationsområdet. Detaljplanen ska följa det planprogram som 
är framtaget för Stationsområdet (godkänt i KF 2017-10-30 § 249) 

Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 22 april till och med den 22 
maj 2020. Efter samrådet fattades beslut om att minska planområdet och plan-  
förslaget reviderades utifrån ny föreslagen markanvändning och inkomna samråds- 
yttranden. Detaljplanen var ute på granskning från den 10 november till och med 
den 6 december 2021, och har efter det reviderats utifrån inkomna synpunkter.  

Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 augusti 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 augusti 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 augusti 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 november 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 24 augusti 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Hanna Hjalmarsson, planarkitekt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
BrittMarie Hansson(S), Per Skantz(M), Hans-Åke Jönsson(C) och Staffan Laurell 
(M) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommun-           
fullmäktige besluta 

att  anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:49 m. fl. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag samhälle/Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 164 Dnr. SBN 2022/137, B 2022-000549 

Hägern 12 Ansökan om ändrad användning från 
gårdsbyggnad till bostad 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ändrad användning av en komplementbyggnad till en bostad. 
Ansökan avviker gällande ändamålet i innegården. 
 
Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Ansökan inkommen 2022-06-02 
Planritning inkommen 2022-06-02 
Fasad- och sektionsritning inkommen 2022-06-02 
Beslut SBN § 235 2021-11-30 (avslag) inkommen 2021-11-30 
Yttrande Räddningstjänsten inkommen 2022-08-18 
Ordförandeförslag, daterat 2022-09-05   

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C), Staffan Laurell (M), Lennart Engström(KD) och Alexander 
Johnsson (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

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

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och en finner majoritet som vill 
bifalla ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar på 
ordförandeförslaget röstar JA och den som vill bifalla förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 
NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson(C), Staffan Laurell (M), Per 
Skantz(M), Alexander Johnsson(SD), Bo Salomonsson(SD), Lennart Engström 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

(KD),Anita Rosén(L), Alf Carlsson(M) och Tomas Fjellner (M). De som röstade 
NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S), Jennie Fredriksson(S) och 
Benny Persson(V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ansökan ska beviljas enligt PBL 9:31c. 

Reservation 
Vi socialdemokrater reserverar oss mot att ordförandeförslaget röstas genom i SBN 
med 9 ja och 4 nej. Att nämnden går mot tjänsteutlåtandet från bygg samt att dölja 
sig bakom att detaljplan är från 1959 är ett lågvattenmärke. Att åtgärden är 
missvisande.   

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Jennie Fredriksson (S) 

Beslutsmotivering 
Planen är från 1959 och genomförandetiden har gått ut. Med tiden har det blivit allt 
vanligare att bygga bostäder i hjärtat av våra kvarter i de centrala delarna av 
Ängelholm. Nämnden anser att åtgärderna ligger i linje med vad som framgår i ÖP 
2035 d.v.s. att Ängelholms kommun vill främja förtätning av bebyggda områden. 
Vidare kommer inte den befintliga volymen och utseendet att ändras. Nämnden 
bedömer att åtgärderna som avses i ansökan är av begränsad art och får vara en 
komplettering av vad som är bestämt i planen. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 165 Dnr. SBN 2022/144, B 2022-000267 

Ärrarp 28:14 Ansökan om solpaneler på enbostadshus 
i kulturmiljöområde 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ansökan om solpaneler på enbostadshus. Fastigheten är belägen på 
Pomonaområdet som man i den senaste kulturmiljöinventeringen gjort 
bedömningen som ett särskilt värdefullt område och därför är uppförandet av 
solpaneler bygglovspliktiga. 
 
Bygglovsenheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om 
bygglov. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande upprättat   2022-08-22 
• Ansökan                        inkommen 2022-03-14 
• Situationsplan                inkommen 2022-04-06  
• Foto                              inkommen 2022-03-14 
• Fotomontage                 inkommen 2022-03-23 
• Sektionsritning               inkommen 2022-04-06 
• Teknisk beskrivning, 3 st inkommen 2022-04-23 
• Remissvar från Regionmuseet Skåne inkommen 2022-06-10 
• Sökandens motivering till åtgärd  inkommen 2022-07-06 
• Ordförandeförslag, daterat 2022-09-05 

Föredragande tjänsteperson 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), Jennie Fredriksson(S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall 
till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Anita Rosén (L) yrkar på ett tillägg till ordförandeförslaget: 

Ansökan beviljas under förutsättning att: 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

-panelerna placeras symmetriskt med takytan, för ett lugnare och mindre iögonfallande intryck. 
Panelerna placeras med delar av takytan synligt så det framgår att panelerna är ett tillägg och inte 
får karaktären av ny taktäckning. Panelerna ska vara helsvarta utan vita mellanrum/linjer. 
Medföljande don och övriga installationer ska placeras så dolt som möjligt. Minsta möjliga 
ingrepp i befintlig stomme och taktäckning som gör det möjligt att återställa byggnaden. 

Bifall till ordförandeförslaget+tillägg kom från: Hans-Åke Jönsson(C), Staffan 
Laurell(M), Alexander Johnsson(SD) och Lennart Engström(KD). 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla den modifierade ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den 
som vill bifalla det modifierade ordförandeförslaget röstar JA. Den som röstar på 
avslag i enlighet med tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 
9 JA-röster och 4 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson(C), 
Staffan Laurell(M), Per Skantz(M), Alf Carlsson(M), Lennart Engström (KD), 
Anita Rosén(L), Alexander Johnsson (SD), Bo Salomonsson (SD) och Tomas 
Fjellner (M). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S), 
Jennie Fredriksson(S) och Benny Persson (V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ansökan ska beviljas enligt plan- och bygglagen PBL 9:30 

Ansökan beviljas under förutsättning att: 
panelerna placeras symmetriskt med takytan, för ett lugnare och mindre 
iögonfallande intryck. Panelerna placeras med delar av takytan synligt så det 
framgår att panelerna är ett tillägg och inte får karaktären av ny taktäckning. 
Panelerna ska vara helsvarta utan vita mellanrum/linjer. Medföljande don och 
övriga installationer ska placeras så dolt som möjligt. Minsta möjliga ingrepp i 
befintlig stomme och taktäckning som gör det möjligt att återställa byggnaden. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 
Vi socialdemokrater reserverar oss mot att ordförandeförslaget röstas genom i 
samhällsbyggnadsnämnden. Ordförandeförslaget går mot kommunfullmäktiges 
beslut om  kulturområde och är ännu ett  bevis på att majoriteten i SBN  ej följer 
kommunfullmäktiges beslut samt regionmuseet att ej bevilja bygglov   

/Magnus Jonsson (S) , BrittMarie Hansson (S) och Jennie Fredriksson (S) 

Vänsterpartiet i Ängelholm motsätter sig alliansens ordförandeförslag om att bevilja 
den sökandes ansökan om solpanel på enbostadshus i kulturmiljöområde. Då det 
finns alternativ till traditionella solpaneler som mer smälter in i ett 
kulturmiljöområde borde alliansen se till att det alternativet premieras. Då tekniken 
och möjligheterna finns borde det vara av vikt att dölja solcellerna i takpannorna 
för att bevara husets karaktär. Solcellsutvecklingen är i ständig progress, och det 
borde vara i alliansens intresse att gagna de företag som driver på utvecklingen, och 
som i nuläget har färdiga produkter för solcellsintegrerade takpannor. Det går att 
bevara hus med kulturvärde och kulturmiljöområde med modern teknik som 
smälter in, och som ger samma effekt som traditionella solpaneler.  

/Benny Persson (V) 

 

Beslutsmotivering 
Nämnden är medveten om de kultur- och miljövärden som finns i Pomona. 
Nämnden noterar att det inte finns något förbud mot solpaneler. Vidare anger inte 
planbestämmelserna några bestämmelser avseende material eller kulör. Nämnden 
bedömer att byggnadens och gatumiljöns karaktär inte kommer att påverkas  
negativt av åtgärderna. I detta fall kommer solpanelerna som är helt svarta att  
anläggas ovanpå takkonstruktionerna vilket bedöms ge en tillfällig karaktär åt  
åtgärderna. Nämnden önskar främja bland annat solpaneler för att motverka de 
skenande elkostnaderna för våra medborgare.   

 

 

23



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 166 Dnr. SBN 2022/120,  

Åtgärder med anledning av uppdrag efter 
genomlysning av bygglovsprocessen 

Ärendebeskrivning 
Den 1 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att genomföra en genomlysning av 
bygglovshanteringen inom Samhällsbyggnadsnämnden och huvuduppdrag 
Samhälle. I samband med rapporteringen den 11 maj 2022 beslutade 
kommunstyrelsen att lämna ett flertal uppdrag till kommundirektören, 
Samhällsbyggnadsnämnden och till chef Samhälle. 

Tre av uppdragen, varav två rör Samhällsbyggnadsnämnden, ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i september 2022.  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 29 augusti 2022 
• Förslag till åtgärdsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
• Förslag till definition av god service mm 
• Protokollsutdrag från KS 11 maj 2022 
• Beslut från kommundirektören avseende organisatorisk placering av 

bygglovsenheten 
 

Föredragande tjänsteperson 
Veronica Kippner, enhetschef 

 

 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), Staffan Laurell(M), Hans-Åke Jönsson(C) och BrittMarie 
HanssonS(S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  anta åtgärdsplan för Samhällsbyggnadsnämnden avseende uppmärksammad 
förbättringspotential efter genomlysning av bygglovsprocessen, 

att ge utsedda ansvariga enligt åtgärdsplanen i uppdrag att genomföra de 
fastslagna åtgärderna, 

att  anta definitionen av god service samt godkänna strategin för verkställande 
och uppföljning, samt 

att översända åtgärdsplan och definition till kommunstyrelsen med förslag om 
att godkänna återrapporteringen. 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Huvuduppdrag Samhälle/HU-chef 
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2022-09-13 
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SBN § 167 Dnr. SBN 2022/141,   

Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet med tillhörande åtgärdsplan 2022 

Ärendebeskrivning 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att systematiskt undersöka, 
riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor. Syftet är att säkerställa att 
kraven i lagstiftning, föreskrifter och rutiner följs och att arbetsmiljömålen uppnås. 
För att säkerställa effektivitet, funktion och utveckling ska SAM årligen följas upp 
och utvärderas enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det kan även finnas behov av tätare uppföljningar 
t ex i samband med omorganisation eller vid allvarliga olycksfall. Om SAM inte 
fungerar tillfredsställande ska bristerna rättas till. 
 
Nämnderna ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på huvuduppdragsnivå. I 
övrigt gäller kommunens riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Uppföljning av SAM genomfördes i december 2021 genom en enkätundersökning 
som besvarats av ansvariga chefer i samverkan med skyddsombud och/eller 
medarbetare på APT (arbetsplatsträff) och av samverkansgrupperna. 
Huvuduppdrag Samhälle redovisar resultatet av SAM-enkäten med tillhörande 
åtgärdsplan, som är framtagen i samverkan. Huvuduppdraget redovisar sedan i sin 
årsredovisning vad som genomförts under det gångna året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-30 
Åtgärdsplan 2022 utifrån resultatet av SAM-enkät 2021 för huvuduppdrag 
Samhälles verksamheter 
Resultat av SAM-enkät 2021 för huvuduppdrag Samhälles verksamheter 
Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljö-, brandskydds- och 
miljöskyddsuppgifter för Ängelholms kommun 2019-2022 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Föredragande tjänsteperson 
Gunilla Stark, kvalitetssamordnare 

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

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att   godkänna rapportering av resultat för SAM 2021 med tillhörande åtgärdsplan. 

 

Beslutet ska expedieras till 
HR-chef Servicestöd 
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2022-09-13 
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Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 168 Dnr. SBN 2022/140,  

Komplettering till Budget 2023 - plan 2024-2025, 
förslag på taxa för TA-planer 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 30 maj 2022 fastställt budgetdirektiv för 
år 2023-2025. 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.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 augusti 2022 fattat beslut om budgeten, följt 
av ett kompletterande beslut på Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 6 
september. På båda de föregående mötena har det framförts att budgeten måste 
kompletteras med ett förslag på taxa för trafikanordningsplaner. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-07 
• Beslut SBN §149, 2022-08-23 
• Beslut SBN AU § 32, 2022-09-06  
• Bilaga 10 Taxa för Trafikanordningsplaner  
 

Föredragande tjänsteperson 
Jacob Pinotti, enhetschef 

Deltar ej i beslutet 
Socialdemokraterna 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-09-13 
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar, som tillägg till Samhällsbyggnadsnämndens 
beslut per den 23 augusti 2022 § 149 samt Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott beslut den 6 september 2022 § 32, 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om förslag till ny taxa för 
trafikanordningsplaner enligt bilaga 10. 

Protokollsanteckning 
Undertecknade deltar ej i beslutet. 
(S) återkommer med ett samlat förslag då ärendet ska beslutas vid 
kommunfullmäktiges möte. 

/Magnus Jonsson (S) BrittMarie Hansson (S) 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen 
• HU Samhälle 
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2022-09-13 
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SBN § 169 Dnr. SBN 2022/1,  

Avvikelserapport per 30 juni 2022 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Samhälle lämnar ekonomisk avvikelserapport per den 30 juni enligt 
av kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller bokförda utfall per 30/6 
samt prognoser för helårsutfall avseende både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande SBN 2022/1 den 29 augusti 2022 samt bilaga 1 Avvikelserapport 
per den 30 juni 2022.  

 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Kronfelt, ekonom 

Yrkande 
Per Skantz (M) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 
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SBN § 170 Dnr. SBN 2022/148,  

Sammanträdesdagar för SBN och SBN-AU 2023 

Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdesschema har tagits fram för 2023 där kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen först planerats in, därefter nämnderna och där budget- och 
planprocesser m.m. har beaktats. Samhällsbyggnadsnämnden skall nu fatta  
beslut om sina egna sammanträdesdagar. 

SBN  SBN-Au  
10/1 –kl 13.00 24/1 
7/2 21/2 
7/3 21/3 
4/4 18/4 
2/5 16/5 
30/5 13/6 
20/6 

 

15/8 22/8 
29/8 19/9 
3/10 24/10 
7/11 21/11 
5/12 19/12 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-06 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för SBN och SBN-Au för 2023. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunikationsenheten 
• Kundtjänst 
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SBN § 171 Dnr. SBN 2022/103,  

Ängelholmsförslaget - Belysning på bryggan vid 
Klitterhus 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande belysning på bryggan vid 
Klitterhus. Förslagsställaren föreslår att bryggan ska belysas för att skapa en mysig 
miljö delar av dygnets mörka timmar.  

Förslaget är inlämnat den 6 april 2022 och det har fått 89 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades. 

Beslutsunderlag 
Svar på Ängelholmsförslaget gällande belysning på bryggan vid Klitterhus 
Beslutsunderlag Ängelholmsförslaget 
Belysning på bryggan vid Klitterhus 

Yrkande 
Per Skantz(M) och Stephan Persson Tyrling (M) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att bifalla Ängelholmsförslaget och överlämna till Huvuduppdrag Samhälle att 
genomföra en belysningsutredning inom detaljplan Ängelholm 3:1 m fl, Havsbaden 
(Kallbadhus)  

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 
Stadsmiljöenheten 
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SBN § 172 Dnr. SBN 2022/104,  

Ängelholmsförslag - farthinder jordgubbsfältet 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande att anlägga farthinder på 
Sofierogatan. Förslagsställaren föreslår att farthinder anläggs för att säkerställa att 
fordonsförare bromsar in vid passagen över Sofierogatan. 

Förslaget är inlämnat den 15 oktober 2020 och det har fått 54 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande svar på Ängelholmsförslag gällande farthinder på 

jordgubbsfältet 

• Ängelholmsförslaget – Farthinder jordgubbsfältet 

 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S) yrkar med instämmande av Per Skantz(M), Jennie 
Fredriksson(S) och Anita Rosén(L) att ordet ”tillfälliga” tas bort från förslaget till 
beslut från tjänsteutlåtandet, i övrigt bifall. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna hastighetsdämpande åtgärder  

 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 
Stadsmiljöenheten 
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SBN § 173 Dnr. SBN 2021/12,  

Kännedomsärenden 

a. Mark- och miljödomstolens dom 2022-08-25 B2021-1275 gällande 
förlängning av tidsbegränsat bygglov för moduler för boende på  
fastigheten Ängelholm 5:16, Kullavägen. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 

b. Mark- och miljödomstolens dom 2022-08-22 gällande B 2020-0733 
bygglovsavgift på fastigheten Backsippan 9, Tegelmästaregatan 5. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 

c. Länsstyrelsens beslut 2022-08-19, dnr 23899-2022, gällande B 2021-
1316 bygglov för enbostadshus och plank på fastigheten  
Kungsörnen 24, Kronotorpsgatan 19 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 

d. Länsstyrelsens beslut 2022-08-18, dnr 20889-2022, gällande B 2021-
1049 beslut om att inte ge slutbesked i ärende om bygglov i  
efterhand för nybyggnad av murar på fastigheten Vejby 15:325,  
Sandlyckevägen 36.Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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SBN § 174 Dnr. SBN 2021/10,  

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

-Delegationslista bygg augusti 2022 
-BAB-rapport augusti 2022 
-Delegationsbeslut Morkullan 18 
-Delegationslista LTF augusti 2022 
-Protokoll SBN-Au 2022-09-06 
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