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KOMMUN

SAMMANTRÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -21

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesrum Gñ, 20 19 -0 5 - 21,, kl. 1 4 :00 - 17 .50

Tomas trjellner (lv!
Magnus Jonsson (S)

Magnus Nson Engelbäck (ItQ

Per Skantz (N4)

BrittMarie Hansson (S)

Fredrik Thörning (V!
Alexander Johnsson (SD)
Anita Rosén (L)
TommyJönsson (S)

Nicklas Oddson (I{D)
Ifistian Nordin (!
Anders I{ällström (C) tjg. ersättare tör Hans-ÅkeJönsson (C)
Anders Ingvarsson (SD) tig. ersättare för Patrik Ohlsson (SD)

,\lf Cadsson QVf, jäv $ 70
Anne Petersson Strömbäck (KD)
Gert Nilsson (S)

Helena Böcker (MP)
Sven Aidemark (L)
Roy Ekstrand (S)

Jennie Fredriksson (S)

Oscar Byberg (SD)

Mikael F rttzon, huvuduppdragschef Samhälle
Nermina Ctnkic, planeringschef Samhälle
Linda Wahlström, nämndsekreterare

ons Andersl{ällström Pangrafetz6l.-80

Plats och tid:

Beslutande:

Ersättare:

Ovtiga näryarande

Utses att iustera:

Sekreterare

Ordförande

.ffi:
Linda

-

f,

T

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Justerare
onsson, I(ällström



iiNGELHorf,vs

Datum föt anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift

SAMMANTNÄOESPROTOKOLL

Sammanträdesda tum 201,9 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

201,9-05-29

201,9-06-20

KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 201,9-05-21.

ftadshuset i Ängelholm

K*^o^Uo"l"-ç-
Linda Wahlström

JW* Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 201,9 -05 -27

Samhällsbyggnadsnämnden

ÄNcEr,HoLMs
KOMMUN

Innehållsförteckning

Val av justeringspersoner

Godkännande av dagordningen

Tertialrapport per 30 april

Informationsärenden

Detaljplan Söndrebalj 11:1 mfl - samråd

Detaljplan Grisslan 1.4 - antagande

Riktünjer för gestaltning av stationsområdet

Handlingsplan Hållbar stadsdel stationsområdet

 -,{.nsökan om tillPálligt bygglov för paviljonget

  - ansökan om bygglov samt nedsättning av planavgift

Plan tör slutrapport om infrastruktur föt framtidens ttansportslag

Begäran om omdisponering av investeringsbudget för projekt 91,960

Revidering av nämndens delegationsordning

Ordförandeförslag 2019, ñjntng av markyta

Svar på medborgarförslag rörande trafiken kring Toftaskolan

Arkivbe skrivning för S amhälls byggnadsnämnden

Bevattningsförbud, sommaren 201 9

Delegationsbeslut

Domstols- och myndighetsbeslut

Ärenden för kännedom

61.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71,

72

t3

74

75

76

77

78

79

80

2019 /s0

2019 /51

2019/1,

2019 /37

2019 /123

201,9 /21,

20L9 / 1.3t

2019 /107

2019 /142

2019 / 144

201,9/1,2s

2019/99

2019/4

2019/132
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201,9/6
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2019 / 1,19

Tust. sisn."<-
Øa¿

Utdragsbestyrkande



ANGELHOIJV1S
KOMMT}N

SAMMANTRÄorspnoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21

Samhällsbyggnads nämnden

Dnr. SBN 201,9/50sBN S 61

VaI av j usteringspersoner

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och wå justeringspersoner.

Beslut

7. Till att justera dagens protokoll utses Anders IÇillström och Magnus Jonsson.

2. Justeringen äger rum på nämndkansliet tisdagen den 28 maj kl. 09.00.

Just. sign.

lz
Utdragsbestyrkande



ÄNcELHouus
KOMMI]N

SAMMANTnÄoesp noro Ko LL

Sammanträdesdatum 2079 -05 -21

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 62 Dnr. SBN 201,9/51,

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt samhällsbyggnadsnämnden reglemente åligger det ordföranden att ansvara för
nämndens möten och dagordningen till sammanttädena.

Utskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

1.. Dagordningen godkänns efter följande justeringar:

Ärende 15 - Tertialrapport per 30 april behandlas efter ärende 3

Ätende 10 -  begäran om ändring av beslut - utgår från dagens

sammanträde.

Utdragsbestyrkande



ÃNcEr.fi(}LMS
KOMMUN

sAM,tANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr. SBN 2019/1sBN S 63

Tertialrapport per 30 april

Ärendebeskrivning
Huvudupp&ag Samhälle lämnar budgetuppföljning per den 30 april enligt av
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende
både drift- och investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SBN 2019 / 1 den 16 maj 201,9 samt bilaga 1 Awikelsetapport pet den 30
apnl 2079.

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Andets Ifonfelt föredrar ärendet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna awikelserapporten

Beslutet expedieras titl:
Hur,'uduppdrag Samhälle

Just. sþ..-- ,4ø /î//
Utdtagsbestyrkande



SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden
ÃNcELHoLMS

KOMMUN

sBN S 64 Dnr. SBN 2019/37

lnformationsärenden

A) Ängelholms förslag et - B e re dni ngs,ko o rdi n a to r S of e J o h a ns s o n

B) Bostadsanpassningsbidrag - Handlcigare bostødsanpassningsbidrag Kristina ll/alther

C) Badsäsongen 2019; strandtoalettet och strandrensning - Enhetschef stadsmilä Anders
I-,ttndin och enhetchef bad, idrott ochfrilujìsliu Peter Björkquist

D) Arkitekturpris - Ordfirande Tomas Fjellner och tf uerksamehtschefArkin,ktur och te,þnik Helenø
OstÌing

E) Planärende Käma l:9, planhandltiggare Auelie Hillåker

F) Planärende Lundviv an l, p lan h an dlciggare Carl F oge lklo u

7-/ú {14

Utdragsbestyrkande



ANGT]I.,HOI,MS
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21.

Samhällsbyggnads nämnden

sBN $ 6s Dnr. SBN 201,9/123

Detaljplan Söndrebalj f l: I mfl - samråd

Ärendebeskrivning
Syftet med planen àr att pröva planläggning för skola, idrottshall samt en ny omläggning av en

gång- och cykelväg.

Detaljplanen har tidigate haft ett bredare syfte men enligt beslut i kommunstyresen den 13

februari 2019 S 1.9 innelattar planen nu enbart skola, idrott och gång- och cykelväg.

Beslutsunderlag
Tj än steutlåtande huvuduppdrag s amhälle den 1, 2 april, 20 1, 9

Plankatta med planbestämmelser den 12 apnl201,9
Planbeskrivning den 12 apr1l201.9

Föredragande tjänsteperson
Planhandläggate E dvin Flansson föredrar ärendet.

Yrkanden
Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut från följande:
Niklas Oddsson (I(D), Magnus Jonsson (S), Anders l{ällström (C), Fredrik Thörning (ltzl),

Anita Rosén (Q, AlexanderJohnsson (SD), BrittMarie Hansson (S), TommyJönsson (S) och
I{ristian Notdin (!.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för samråd

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

Beslutet expedieras titt:
Humduppdrag Samhälle
Planenheten

Just. sisn.

-:'""'' 
Ëa"' ,r-,r7

Utdragsbestyrkande



IiNGEI-HOI,MS
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21.

Samhällsbyggnads nämnden

Dnr. SBN 201,9/21,sBN S 66

Detaljplan Grisslan 14

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att genom förtätning pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus
med små lägenheter och låg parkeringsnorm på fastigheten Grisslan 14. Nybyggnation ska

komplettera befintlig bebyggelse i både omfattning och arkitektonisk utformning.

Planområdet är beläget i bostadsområdet kvarteret Grisslan i centrala .A.ngelholm.

I{ommunstyrelsen uppdrog åt planenheten att pröva planläggning av området nät beslut om
positivt planbesked togs den 17 augusti 2016. Beslut om att godkänna detaljplanen för samråd
togs i kommunstyrelsen den 29 augusti 2018 och planförslagetvar pä samtåd mellan den 24
septembet och den 4 oktober 2018. Beslut om granskning togs i Samhällsbyggnadsnämnden
den 19 februari 2019. Granskningen varade från den 4 mars till den 18 mats 2019.Sakägare
samt betörda förvaltningar och myndigheter har därmed beretts tillFille till samråd och
gtanskning av ätendet genom översändande av följebrev, utställning av handlingarna pà
stadshuset och på stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida. Synpunkter redogörs för dels

i samrådsredogörelsen, daterad den 10 januart 2019, samt granskningsutlåtandet, datetat den
12 apri2019.

Beslutsunderlag
Tj äns teutlåtande huvudupp drag s amhälle den 1 2 apnl, 20 1.9

Plankarta med bestämmelser den 12 apnl201.9
Planbeskrivning den 1.2 aprll 201.9

Granskningsutlåtande den 1.2 aprd, 20L9
Samrådsredogörelse den 10 januaÅ 201.9

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Hanna Hjalmarsson föredrar ärendet.

Just. sign.

-

Utdragsbestyrkande



ANGT,LHOLMS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från följande:
Niklas Oddsson (I(D), BrittMarie Flansson (S), Anders l(ällström (C), Änita Rosén (Q,
Fredrik Thörning (IVf), AlexanderJohnsson (SD), I(ristian Nordin ($ och
TommyJönsson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föteslår kommunstyrelsen besluta

att anla detaljplanen för Gtisslan 14

Protokollsanteckning
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S), TommyJönsson (S) och Iftistian Nordin (!
lämnar in protokollsanteckning enligt följande:

Undertecknade anser att eftersom reglementet punkt 1.1 säger att nämnden ska beakta bland
annat Barnkonventionen i beslutsärenden. Då ska detta också redovisas i handlingarnal,

Nämndens beslut expedieras till:
I{ommunstyrelsen
Planenheten

Kommunstyrelsens beslut expedieras titl:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten

KOMMUN

Just. sign.

-

/ Øru Utdragsbestyrkande



ANGELHOI.MS

SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -21

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 67 Dnr. SBN 2019/1,31,

Rikttinjer för gestaltning av stationsområdet

Ärendebeskrivning
Föt stationsområdet gäller planprogrammet för stationsområdet, godkänt av
kommunfullmäktige den 30 oktober 201,7 . trör att kunna följa upp intentionerna i
planprogrammet har riktLinjer för gestaltning för stationsområdet tagits fram som ett
komplement.

Syftet med gestaltningsriktlinjerna àr att skapa en attraktiv stadsmiljö genom att samordna och
utveckla det offentliga stadstummet. Det ska vara ett styrdokument för att skapa samsyn om
gestaltning och utformning av stadsmiljön, samt fungera som inspiration och hjälpmedel vid
planarbete, bygglovsgranskning, projektering och drift.

Beslutsunderlag
Tj äns teutlåtande huvudupp drag samhälle den 26 apnJ, 201,9

Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet den 10 aprtl2019

Föredragande tjänsteperson
Planchef Jenni 

\ùTehrmann föredrar ärendet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott från följande:
Anita Rosén (L), BrittMarie Hansson (S), AlexanderJohnsson (SD), Anders l{ällström (C),
Ifistian Nordin (! och TommyJönsson (S) .

KOMMUN

Just. sign.
<

Utdragsbestyrkande



ANçNLHOI,MS
KOMMUN

SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föteslå kommunfullmäktige besluta

att 
^trtz- 

riktlinjerna för gestaltning av stationsområdet som ett styrdokument.

Protokollsanteckning
BdttMarie Hansson (S), MagnusJonsson (S) och TommyJönsson (S) Lämnarin
protokollsanteckning med följande lydelse:

"Vi anser att riktlinjerna omfattar ett stort antal områden men vi kan dock konstatera att
lekplatser tör barnen inte är omnämnda vilket vi tycker är en brist!
Vi anser också att då beslut ska fattas i SBN och dess AU ska intentionen i Barnkonventionen
beaktas enligt det reglemente som nämnden beslutat om".

Samhätlsbyggnadsnämnden beslut expedieras till:
I{ommunstyrelsen
Planenheten

Kommunfuttmäktiges bestut expedieras titt:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten

Just. sign

,ø,L'4
Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄo es p noTo Ko L L

Sammanträdesdatum 2019 -05-21

Samhällsbyggnadsnämnden
ANGELHOLMS

KoMMIJN

sBN S 68 Dnr. SBN 201.9/1,07

Handlingsplan Hållbar stadsdel Stationsområdet

Ärendebeskrivning
Stationsområdet ska utvecklas till en grön stadsdel som är ett föredöme för hållbar utveckling i
Ängelholms kommun. Det anger värdeplanen för Stationsområdet, som tillsammans med
planprogrammet utgör målbild för området. Värdeplanen ântogs politiskt 2017 och i samband
med det beslutades även att en tillhörande handlingsplan ska tas fram.

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa att den inriktning som anges i värdeplanen
genomförs. Handlingsplanen pekar på konkreta aktiviteter som ska genomföras av kommunen
och av exploatöret för att uppnå målet om en hållbar stadsdel. I dialog med fastighetsägare
och exploatörer ska handlingsplanen utgöta en gemensam utgångspunkt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 15 mars 20'1.9

Handlingsplan Hållbar stadsdel stationsområdet den 1,5 mars 201,9

Protokollsutdrag I(F den 30 oktober 2017 S 248

Föredragande tjänsteperson
Miljöutvecklare Robin Pehrsson föredtar ärendet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande:
Per Skantz (VI), Anders I(ällström (C), Anita Rosén (I-), BrittMarie Hansson (S),

TommyJönsson (S), I(¡istian Nordin (!, Magnus Jonsson (S) och Anders Ingvarsson (SD)

Just. sþ.

øff ø.

Utdragsbestytkande



SAMMANTnÄoesp RoToKoLL

Sammanft ädesdatum 201,9 -05 -21

S amhällsbyggnadsnämnden
ÄrucBrnol.rrs

KOMMTJN

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna handlingsplanen "Hälfbar stadsdel Stationsområdet"

Protokollsanteckning
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S), Tommy Jönsson (S) och l(ristian Nordin (\,f
làmnar in en ptotokollsanteckning med föliande lydelse:

Vi anser att då beslut ska fattas i SBN ska intentionerna i B¿rnkonventionen beaktas enligt det
reglemente som nämnden beslutat om.

Samhältsbyggnadsnämndens beslut expedieras tilt:
I(ommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut expedieras till:
S amhällsbyggnadsnämnden
Robin Pehtsson, miljöutvecklare

Just. sign.

\-
./r M lJtdragsbestytkande



l|NGEI.HOLtvfS
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201,9 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 69 Dnr. SBN 2019/142

   - Ansökan om tiltfälligt bygglov för paviljonger

Ärendebeskrivning
Ansökan gällande tidsbegränsat lov för HVB samt stödboende har inkommit till
Bygglovsenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås bevilja tidsbegränsat lov enligt PBL 9 kap 33 a $

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan
Situationsplan
Fasadritningar
Planritningar
Verksamhetsbeskrivning
Tidplan för återställning
Äterställningsplan inkommen 2019-02-07

daterad
inkommen
inkommen
inkommen
inkommen
inkommen

201,9-05-1,3

201,9-02-07

2019-02-07
201,9-02-07

20t9-02-07
2019-02-07

Yttrande miljö inkommen 201,9-03-01.

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Fahlstedt, chef miljö och bygg föredrar ärendet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet (tillFälligt bygglov ska beviljas) fÅn följande
Anita Rosén (L), Anders l(ällström (C), MagnusJonsson (S), TommyJönsson (S),

Niklas Oddson (KD), Fredrik Thörning (1\f;, BrittMarie Hansson (S) och l(ristian Nordin (!

Avslag (ti[falligt bygglov ska inte beviljas) från AlexanderJohnsson (SD) och
Anders Ingvarsson (SD).

Propositioner och omröstning
Otdföranden ställer proposition på de två fuar.:'lagda yrkanden och fìnner att yrkandet om
bifall till förslaget i tjänstutlåtande om att bevilja bygglov bifallits.

Just. sign

øff,,w
Utdragsbestyrkande



ÃNcrìr"HoLMS
KOMMUN

SAMA,TANTRÄOESP ROTO KO L L

Sammanträdes datum 201.9 -0 5 -21

Samhällsbyggnads nämnden

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 33 a $ bevilja tillfrilligt bygglov till och med
2022-05-02.

Reservation
AlexanderJohnsson (SD) och Anders Ingvarsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
AlexanderJohnsson (SD) och Anders Ingvarsson (SD) lämnar in en protokollsanteckning
med följande lydelse:

"Sverigedemoktaterna har frän början motsatt sig byggnation enligt etapp 1, inom vilket
 6 àr en del. En del av etapp t har sedermera pausats, men Sverigedemokraterna

har menat att hela etapp 1 borde ha stoppats.

Vi anser därutöver inte att hanteringen av   har skötts på ett bra sätt. Invånarna
i och utanför Ängelholms kommun har under en längre tid kunnat läsa en följetong av negativ
medial publicitet kring paviljongerna vid I{ullavägen, och mänga har upplevt att kommunen
ger sig själv en gräddfìl i den relaterade hanteringen kring bygglov och annat.

Enligt information i ett tjänsteutlåtande 2019-03-01har kommunen bundit sig till
hyreskostnad för paviljongernâ under 5 â"r,vare sig de nyttjas eller inte.

I linje med Sverigedemokraternas tidigare yrkanden i ärenden rörande   samt
mot bakgrund av att det inte är möjligt att avstå deltagande i beslutet, så pkade
Sverigedemokraterna dfuf& avslag även i detta ärende".

Beslutet expedieras till:
Bygglovsenheten för vidare expediering

. Just. sign. // Utdragsbestyrkande



ÄNcIìI-H()I-Ms
KOMMUN

SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 70 Dnr. SBN 2019/144

 - ansökan om bygglov samt nedsättning av planavgift

Ärendebeskrivning
Ansökan gällande nybyggnad av komplementbyggnad/skärmtak på industrifastighet om 160

kvm byggnadsatea (BY,\) har inkommit till bygglovsenheten.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov enligt 9 kap 30$ samt sänka planavgiften

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad
Ansökan inkommen
Förenklad nybyggnadskarta inkommen
Plan-, fasad-, och sektionsritningar inkomna
Detaljdtningar inkomna
I(onttollplan inkomna

201.9-05-1.3

201.9-01-1.4

201.9-01.-1.4

201.9-01.-1.4

201.9-01.-1.4

201,9-02-06

Jäv
Alf Carlsson (I$ ej tjänstgörande ersättare anmäIer jäv och àr ej nàrvarande i lokalen under
ärendets handläggning och beslut.

Yrkanden
Niklas Oddson (KD), Anders l{ällström (C), Anders Ingvarsson (SD), Fredrik Thörning (N[),
Anita Rosén (L) och Iftistian Nordin (! yrkat bifall till föreliggande förslag till beslut i
tjänsteutlåtandet samt att planavgiften ska uppgå till samma belopp som bygglovsavgiften,
d.v.s. 9 191 kronor.

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut i tjänsteutlåtandet samt att
planavgiften ska halveras, d.v.s. 40 920 kronor.

Tust. sisn.?' Utdragsbestyrkande



ÄNcnr..HoLMs
KOMI\TUN

SAMMANTnÄoesp noroKoLL

Sammanträdesdarum 2019 -05 -21.

Samhällsbyggnads nämnden

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer först proposition på yrkandena om bifall till föteliggande förslag till beslut
utom att-satsen som rör planavgiften. Ordföranden finner att dessa yrkanden bifallits.

Därpå ställer ordföranden proposition på yrkandena avseende stodeken på planavgiften varvid
ordföranden fìnner att yrkandet om att planavgiften ska uppgå till 9 191 kr har bifallits.

Omröstning begärs. Följ ande omrösningsordning godkänns :

Ledamot som vill attplanavgiften ska uppgå tjll9 191 kronor röstarJA;
Ledamot som vill att planavgiften ska upp till 40 920 kronor röstar NEJ

Omröstningen faller ut med 9 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande:

JA-röster: Anders I{ällström (C), Anders Ingvarsson (SD), Magnus Nson Engelbäck (N[),
Per Skantz (N!, Fredrik Thörning (tVf), AlexanderJohnsson (SD), Anita Rosén (L),
Nicklas Oddson (I(D) och Tomas Fjellner (If;.

Nej-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Flansson (S), TommyJönsson (S) och
I{ristian Nordin (V).

Nämnden har således beslutat att planavgiften ska uppgå ú119 191 kronor.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 $ då åtgärderna följer
bestämmelserna,

att medge startbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 23 $,

att fastställa kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 24 $,

att sökanden ska betala bygglovsavgift enligt gällande taxa samt

att sättl- ner planavgiften till 9 191 kr .

Beslutet expedieras titt:
Bygglovsenheten för vidare expediering

Tust. sign. ,

TrøØ lt\
lJtdragsbestyrkande



ÄNGEr-HOr.Ms
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21.

Samhällsbyggnads nämnden

SBN S 71 Dnr SBN 20191125

Plan för slutrapport om infrastruktur för framtidens transportslag

Ärendebeskrivning
I(ommunfullrnäktige gav den 12 december 201.6, $ 298, kommunfullmäktiges beredning för
samhällsutveckling i uppdrag att ta fiz'm en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens
transportslag. Beredningen la fram förslag till slutrapport för slutdebatt på
kommunfullmäktiges sammanträd e den 26 mars 201 8.

I{ommunfullrnäktige beslutade $ 90 den 23 apr1l2018 att övedämna beredningens slutrapport
till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 1 1 aprll 201.8

Plan för slutrapport om Infrastruktur för fiamtidens transportslag
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige $ 90 den 23 aprú.2018
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige $ 298 den 12 december 2016

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: BrittMarie Hansson (S),

Fredrik Thörning (lr4), -Anita Rosén (I-), AlexanderJohnsson (SD), TommyJönsson (S),

I{ristian Nordin (! och ), Anders I(ällström (C) och Magnus Jonsson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

att godkännaPlan för slutrapport om infrastruktlrr för framtidens transportslag

att övedämna ärendet till budgetberedningen

Tust. sisn. -77"/ffi ,iln
Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21

Samhällsbyggnadsnämnden
ÀNGELHOLMS

KOMMI'N

Samhättsbyggnadsnämndens beslut expedieras titt:
I(ommuns tyrels en/ kommun fu llrnäktige

Kommunfullmäktiges beslut expedieras titt:
Hui,rrdupp drag Samhälle
Verksamheten kultur och stad
Betedningskoordinator

fl,ffi/h
Utdragsbestyrkande



ÂNcELHoI"Ms
KOMMUN

SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21'

Samhällsbyggnadsnämnden

sBN S 72 Dnr. SBN 201,9/99

Begäran om omdisponering av investeringsbudget för projekt
91960

Ärendebeskrivning
Under 2018 påbörjades markentreprenaden runt den blivande Villanskolan. Den totala
investeringsbudgeten ftom 201.6 t o m 2019 är ca 77 ,8 mnkr på skattesidan (gata) och 6,4

mnkr på den taxefinansierade sidan ffA).

Markentreprenaden beräknas övetskrida den totala beslutade investeringsbudgeten med 3,5

mnkr på skattesidan och 1 mnkr på den taxefinansierade sidan. Utgiftsökningen berot dels på

den torra sommaren, förn âret, som försvårade spolningen av de nya vattenledningarna och
att schaktmassorna inte kunde âtennvändas i beräknad omfattning p g a för dålig bärighet,
vilket medförde ökade transporter samt tillkommande inköp av packningsbara massor för
uppbyggnad av g totna". I slutregleringen redovisar även entteprenören avsevärt ökade
mängder för asfalt samt schakt för belysningsfundament.

Huvuduppdrag Samhälle önskar att 3,5 mnkr omdisponeras inom investeringsbudgeten 2019

på skattesidan och 1 mnkr omdisponeras inom den taxefinansierade sidan för projekt "91.960 -

Ombyggnad runt Villanskolan".

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 15 maj 201.9

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Anders Lundin föredrar ärendet.

Yrkanden
Bifall till föreliggande förslag till beslut i tjänstutlåtandet från följande:
Nicklas Oddson (i(D), Anita Rosén (Q, BrittMarie Hansson (S), Anders IÇillström (C),

Anders Ingvarsson (SD), Fredrik Thörning (Nt), TommyJönsson (S) och Ilistian Nordin (\,f

Just. sign. ?r --77.4rft 4/^

Utdragsbesryrkande



ÂNGnLHoLMS
KOMMUN

SAMMANTRÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

Bestut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föteslå kommunfullmäktige besluta

minska investeringsbudgeten på skattesidan för projekt "901,62 - GC-bro vid
badhusomtådet" med 2,7 mnkr för att täcka delar av underskottet i projekt "91,960 -
Ombyggnad runt Villanskolan".

minska investeringsbudgeten på skattesidan för projekt "91,51,1, - Ny/ombyggnad
busshållplatser" med 0,3 mnkr för att täcka delar av underskottet i proiekt "91960 -
Ombyggnad runt Villanskolan".

minska investeringsbudgeten på skattesidan för projekt "91,941- Vägvisn skyltning
Ängelholm" med 0,3 mnkr för att ttàcka delar av underskottet i projekt "91.960 -
Ombyggnad runt Villanskolan".

minska investeringsbudgeten på skattesidan för projekt "91593 -
Tillgänglighetsanpassning offentlig plats" med 0,2 mnkr för att täcka delar av
underskottet i projekt "9!960 - Ombyggnad runt Villanskolan".

bevilja omdisponering av 3,5 mnkr till projekt "91,960 - Ombyggnad runt
Villanskolan" i investeringsbudgeten 2019 pä skattesidan för att täcka underskottet i
projektet.

bevilja omdisponedng av 0,5 mnkr från projekt "93630 - Errarpsvägen, VA" och 0,5
mnkr från projekt "991,20 - SPU1 Pumpstation Pyttebron", totalt 1 mnkr till projekt
"91.960 - Ombyggnad runt Villanskolan" i investeringsbudgeten 2019 på den
taxefinansietade sidan för att täcka underskottet i projektet.

Samhätlsbyggnadsnämndens beslut expedieras titt:
I(ommuns tytels en / kommun fullrnäktige

Kommunfultmäktiges beslut expedieras till:
Huvuduppdtag Samhälle
Verksamheten Arkitektur och teknik
Verksamheten l(ultur och stad

att

att

att

att

att

att

Just. sign.;"4 ,,fl)"

lJtdragsbestyrkande



Ii.NGELHOLMS
Kf)MMTJN

SAMMANTRÄoespnOToKOLL

Sammanträdes datum 201.9 -0 5 -21

Samhällsbyggnadsnämnden

sBN $ 73 Dnr SBN 201914

Revidering av nämndens delegationsordning

Ärendebeskrivning
Huvudupp&ag Samhälle har uppmärksammat âtt ett titlägg behöver göras i
samhällsbyggnadsnämndens delegationsotdning avseende delegedng om beslut av utbetalning
av ddftsbidrag och särskilt driftsbidrag till enskilda vàgar, inom ramen för enheten stadsmiljös
ddftsbudget. Nämnden kommer även fortsättningsvis att få kontinuerlig information om
inkomna ansökningar sâmt beslut om utbetalning r 

^v 
driftsbidrag till enskilda vägar.

Huvuduppdrag Samhälle föreslår tillägg enligt nedanstående:

I(ategoriNämnd Uppdmg Delegat Vidare-
delegation

Samhällsbyggnads-
nämnden

Samhälle Huvuduppdrags-
chef Samhälle

Ja Ekonomi

Samhällsbyggnads-
nämnden

Samhälle

Huvuduppdrags-
chef Samhälie

Ja Ekonomi

Nr

1,19

120

Beskrivning

Beslut om utbetalning av driftsbidrag till
enskilda vàga4 inom ramen för enheten

S

Beslut om utbetalrdng av särskilt
driftsbidrag till enskilda vägar, inom
ramen föt enheten Stadsmiljös

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 25 aprt 201,9

Yrkanden
Bifall till fötslag till beslut från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskot fuän följande:
Anders I{âllström (C), Magnus Jonsson (S), Freddk Thörning (Àtt), Anita Rosén (L),
Nicklas Oddson (I(D), AlexanderJohnsson (SD) och I(ristian Notdin (!.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndes arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

att godkänna tillägg m 1,79 och 720 i Samhällsbyggnadsnämndens delegationsotdning.

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign.T rltr /t,
utdragsbestytkande



¡iNGELHoLMs
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKO LL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21.

Samhälls byggnads nämnden

SBN S 74 Dnr. SBN 2019/132

Ordförandeförslag 2019, röjning av markyta

Ärendebeskrivning
I Magnarp fìnns en rnarkyta belägen mellan Brinkvägen och Magnarpsvägen där det tidigare
har funnits en stig. De fastigheter som berörs är:  .Idagär
markytan igenvuxen och det fìnns önskemâl fuân fastighetsägare om att öppna upp matkytan.

Beslutsunderlag
Ordförande förslag den 24 apnl2019
Bllaga 1, bilder den24 apÅL2019

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

attläta ärendet utgä ftän dagens sammanträde.

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle

Just. sign.

- /û^

Utdragsbestyrkande



¡iNcnl-Hor-Ms
KOMIvIUN

SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2079 -05 -21.

Samhällsbyggnads nämnden

SBN S 75 Dnr. SBN 2019/55

Svar på medborgarförslag rörande trafiken kring Toftaskolan

Ärendebeskrivning
Förslagsställarnahx den 16 april 2018 inkommit med ett medborgarförslag och föreslår
förbättring av trafìken nära Toftaskolan. I förslaget ingår det att göra om en gång- och
cykelväg till gata, anlägga en ny bilparkering, göra en ny cykelparkering samt smalna av
Ly ckgatan o ch s ätta farthin d er p â, Lrndagatan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 23 apÅl201.9
Brevsvar den 23 apÀL 2019
I{ommunfullrnäktige S 1,04 201,8-04-23

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande personer: ,\nita Rosén (L),
Fredrik Thörning (NI), ,\nders l{ällström (C), BrittMarie Hansson (S),

Anders Ingvarsson (SD), TommyJönsson (S),Ifistian Nordin (! och MagnusJonsson (S)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

Bestutet expedieras titt:
Förslagsställarna
Samhälle
I(ommunfullrnäktige

Just. sign. ¿/ ¡

7:rrytr
r/fuL

Utdragsbestyrkande



ANGELHOLMS

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 76 Dnr. SBN 2019/35

Arkivbeskrivning för samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (kap. 4, S 2) och arkivlagen (6 $) ska varje myndighet
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I atkivlagen kallas den
arkivbeskrivning. Beskrivningens syfte är att ge en överblick över hut myndigheten är
organiserad. Detta för att underlätta f& alknänheten att göra sig en bild av vilka handlingar
som genereras och var de kan återfinnas. De ovan nämndalagarna fastställer att beskrivningen
bland annat ska innehålla uppgifter om myndighetens organisation och verksamhet, såväl som
uppgifter om vilka register och sökhjälpmedel som finns. Den ska även innehålla uppgifter om
arkivansvarig sâmt var vidare upplysningar om handling rne- kan fås. Samt även bestämmelser
som tillämpas kring sekretess och föt gallring.

Då Samhällsbyggnadsnämnden àr en ny nämnd har följande förslag till arkivbeskrivning tagits
fram vilket uppSrller de ovan nämnda kraven. Den innehåller dessutom en kott historik.
Avsikten ät afiaven snârast kompletteta atkivbeskdvningen med en reviderad
dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag
Tj äns teutlåt ande ftän nämndkansli et, 1,7 apùl 201 9 .

Förslag till arkivbeskrivning för Samhällsbyggnadsnämnden , L7 aprd.2019

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Anita Rosén (L),
Fredrik Thörning (l\{), Anders I{ällström (C), AlexandetJohnsson (SD), TommyJönsson (S),

I{ristian Nordin (\,f och Magnus Jonsson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anta arkivb eskrivning för samhälls byggnadsnämnden

Beslutet expedieras tilt:
Samhälls

KOMMUN

Just. sign. --77 /4/ /ì/,\

Utdragsbestyrkande



ÄNGELHOLMS
K()il{Mt.'N

SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2079 -05 -21.

Samhälls byggnadsnämnden

SBN S 77 Dnr: SBN 201,9/146

Bevattningsförbud, sommaren 201 9

Arendebeskrivning
Vid ett eventuellt bevattningsförbud kommer generellt all bevattning av såväl privata som
alknänna ytor att förbjudas. Ett sådant förbud kommer att innebära att allmänna anläggningar
såsom parker, trädplanteringar, blomsterlådor, idrottplatser etc. inte kommet att bevâttnas
varför växtlighet och planteringat kommer Ãtt ta skada och i vissa fall vissna.

För att nyligen gjorda investeringar inte skall gå förlorade krävs det att vissa undantag skall
råda vid bevattnings förbud.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 17 maj 201,9

Föredragande tjänsteperson
Helena Östling t.f. chef arkitekrur och teknik föredrar ärendet.

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från följande: Anita Rosén (L), BrittMarie
Flansson (S), Nicklas Oddson (I{D) och Anders Ingvarsson (SD).

Anders I{ällström (C) yrkar följande lydelse på första att-satsen:
att vid bevattningsförbud undantaga följande objekt: nyplanterade träd samt samtliga
kommunala idrottsplatset. Till andra att-satsen i tjänstutlåtandet yrkar han bifall.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på lydelsen på första att-satsen och finner att förslaget i
tjänsteudåtandet bifallits. Därpå ställer ordföranden proposition på de den andra att-satsen
och finner att denna bifallits.

<J.u€tãign.

/tA

Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 20 19 -05 -21.

Samhällsbyggnadsnämnden
Ãr¡cr.r.uorus

KOMMTJN

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att

Beslutet expedieras tilt:
Huvuduppdrag Samhälle

att

vid kommunalt bevattningsförbud undanta följande objekt:
A) I(ommunalt nyplanterade träd
B) Hybridplanen vid träningsplanetna
C) A-planen vid Angelholms IP

chef för huvuduppdrag Samhälle fât mandat,att i samråd med
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, besluta om bevattningsförbud.

Tust. sisn. t .z/# /1//
Utdragsbestytkande



/tNcerrror¡{s
KOMMUN

SAMMANTNÄOESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019 -05 -27

Samhällsbyggnads nämnden

sBN S 78 Dnr. SBN 2019/6

Delegationsbeslut 2019

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut:

7. Delegationsbeslut hur,'uduppdrag samhälle (administrativa) 190401-190430

2. Delegationsbeslut Bygglovsenheten 190401 -790430

3. Delegatìonsbeslut Lokala trafìkföreskrifter 1 90401 - 1,90430

4. Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidra g 190407-190430

5. Delegationsbeslut fatlade av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 190409 och 190507

Just. sign.

T/t/
,//,"-L

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2079 -05 -21.

Samhällsbyggnads nämnden
ÄNcnrgo¡-¡rrs

KOMMTJN

À.

sBN S 79 Dnr. SBN 2019/30

Domstols- och myndighetsbeslut

Länss tyrels ens be slut 20 1.9 -0 4 - 17, dm 403 - 1, 21, 33 -20 1,9, gällande
överklagande av rättelseföreläggande avseende olovlig
uppställning av släpvagnar och reklambudskap m m på
fastigheten   

Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

b. Länsstyrelsens beslut 2019-04-23, dm 403-10260-2019, gällande
överklagande av beslut om beviljat marklov för utbyggnad av
va-, gatu- samt belysningsnät på fastigheterna  

 
.

c. Lânsstyrelsens beslut 2019-04-17, drc 526-L0961-2019, gällande
övetprövning av samhällsbyggnadsnämndens beslut avseende
strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt enbostadshus
på fastigheten   
Länsstyrelsen beslutar att överpröva beslutet.

d. Mark- och miljödomstolens beslut 2019-04-26, mål nr P 5439-1,9,

gällande överklagande av beviljat bygglov för transformatorstation
på fastigheten  .
Mark- och milj ödomstolen avslår överkl agandet.

Mark- och miljödomstolens dom 2019-04-03, Mål mM773-1.9,
gällande föreläggande avseende staket som finns på ett strand-
skyddat område vid Gåsahalsens koloniområde på fastigheten

 
Mark- och milj ödomstolen avslår överk1 agander.

B 2018-000148

B 2018-001365

B 201,9-000120

B 2018-000141

E 201.8-1.202

Just. sign. ,17 r/ø/ ,,il il--

Utdragsbestyrkande



ÃNcELHoLMS
KOMMUN

SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 201,9 -05 -21

Samhällsbyggnads nämnden

Dnr. SBN 2019/1L9sBN S 80

Ärenden för kännedom

l. Beslut från kommunstyrelsen 201,9-04-17 S 63 - Ekonomisk awikelserapport per februad
2019

2. Beslut från kommunstyrelsen 201,9-04-77 S 72 - Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden
att utreda och förelå nytt parkeringshus i centrum

3. Beslut från kommunfullmäktige 2019-04-29 S 76 - Utveckling av medborgarförslag

Utdragsbestyrkande




