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178 Val av justeringspersoner och dag för justering 

179 Godkännande av dagordningen 

180 Muntlig information -Planbesked detaljplan Rebbelberga 130:1 

181 Muntlig information -Planbesked -detaljplan Betvågen 5 mfl 

182 Lär-domar -muntlig information om aktuella domar 

183 Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

184 Beslut om samråd -Detaljplan Strövelstorp 5:149 

185 Beslut om antagande - Detaljplan Vejby 266:5 

186 Beslut om granskning -Detaljplan Lundvivan 1 

187 Uppföljning av intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
2022, tertial två 

188 Delårsrapport 

189 Statistik från bygglovsenheten 

190 Ängelholm 3:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank 

191 Ängelholm 3:2 / Ängelholms station/ Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av väderskydd 

192 Utredning införande av bidrag för miljöfrämjande bygglovspliktiga 
åtgärder 

193 Återrapportering av uppdrag att utreda hundhägn inom Nybroskogen 
eller Kronoskogen 

194 Ängelholmsförslaget - Grillplats vid lekplats/linbanan Södra Utmarken 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 178  

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Stephan Persson Tyrling(M) och Magnus Jonsson(S) föreslås till justeringspersoner 
och att dag för justering blir 2022-10-17. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Stephan Persson Tyrling(M) och Magnus Jonsson(S) till justeringspersoner 
samt att dag för justering blir 2022-10-17. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 179  

Godkännande av dagordningen 

Ärendet gällande Guldsmeden 17 föreslås utgå från dagordningen. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med ovanstående ändring godkänna dagordningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 180 Dnr. SBN 2022/82,  

Muntlig information -Planbesked detaljplan 
Rebbelberga 130:1 

Hanna Hjalmarsson, planarkitekt, informerar om ärende gällande planbesked 
detaljplan Rebbelberga 130:1 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 181 Dnr. SBN 2022/124,  

Muntlig information -Planbesked -detaljplan Betvågen 
5 mfl 

Pernilla Theselius, tf planchef, informerar om ärende gällande planbesked 
detaljplan Betvågen 5 m.fl. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 182  

Lär-domar -muntlig information om aktuella domar 

Veronica Kippner, enhetschef, informerar om aktuella domar i bygglovsärenden. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 183  

Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om Ängelholmspaketet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 184 Dnr. SBN 2020/189,  

Beslut om samråd -Detaljplan Strövelstorp 5:149 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 § 252 att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning för Strövelstorp 5:149.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av en funktionsblandad 
byggnad, exempelvis i form av lager och kontor på bottenvåningen samt 
flerbostadshus på de övre våningsplanen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 19 september 2022 
• Bilaga 1. Samråd Plankarta med planbestämmelser den 16 september 2022 
• Bilaga 2. Samråd Planbeskrivning den 16 september 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Pernilla Theselius, tf planchef 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C), Anders Källström (M), Anita Rosén (L), Magnus Jonsson 
(S), Anton Nyroos(S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna det upprättade förslaget för samråd, samt 

att  detaljplanens genomförande ej bedöms medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 
6 kap 11§. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle 
• Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 185 Dnr. SBN 2021/46, KS 2021/79, PL 
21-0007 

Beslut om antagande - Detaljplan Vejby 266:5 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget på gamla Sommarsol-området i Vejbystrand, som ligger 
cirka 14 kilometer nordväst om Ängelholms tätort. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 
210 förskole- och grundskoleelever f-6, samt för bostäder i form av fem radhus, 
kedjehus eller parhus. 
 
Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 26 januari till och med 16 
februari 2022. Efter samrådet fattades beslut om att utöka planuppdraget, och 
planförslaget reviderades utifrån ny avgränsning och markanvändning. 
Planförslaget var utsänt på granskning från den 20 maj till och med 14 juni 2022. 
Efter granskningen har endast mindre ändringar gjorts. 
 
Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 september 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 september 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 september 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 22 april 2022 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 24 september 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Amelie Hillåker, planarkitekt 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C) yrkar på återremiss för att beakta takvinkel för uterum och 
carportar i planförslaget. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för att beakta takvinkel på uterum och carportar i   
planförslaget. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle 

• Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 186 Dnr. SBN 2019/121,  

Beslut om granskning -Detaljplan Lundvivan 1 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planförslaget är att pröva planläggning för bostäder, flerbostadshus. Det 
strandskydd som återinträder vid planläggning föreslås upphävas. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019 § 118 att meddela positivt planbesked 
och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av området för 
bostäder. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december 2019 § 247 att godkänna 
aktuellt förslag till detaljplan för samråd. Samrådstiden pågick från den 22 januari till 
och med 12 februari 2020. 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 19 september 2022 

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 19 september 2022 

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 19 september 2022 

• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 19 september 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Carl Fogelklou, planarkitekt 

Yrkande 
BrittMarie Hansson(S), Magnus Jonsson(S), Hans-Åke Jönsson(C), Anders 
Källström(M), Anita Rosén (L), Benny Persson(V), Lennart Engström(KD), Anton 
Nyroos(S) och Bo Salomonsson(SD) yrkar bifall till förslaget från tänsteutlåtandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

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 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 187 Dnr. SBN 2021/291,  

Uppföljning av intern kontrollplan för 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022, tertial två 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet, och 
har bland annat har som mål att förebygga att fel begås Det handlar om att 
säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen nås. Intern kontroll 
påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av 
ekonomi. En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot 
oberättigade misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner.  

Nämnden tar inför varje verksamhetsår beslut om kontrollplan som beskriver  
prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.  
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till 
nämnden. Återrapporteringen sker enligt beslutad plan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-28 
Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2022, resultat per den 31 augusti 

Föredragande tjänsteperson 
Gunilla Stark, kvalitetssamordnare 

 

Yrkande 
BrittMarie Hansson(S), Hans-Åke Jönsson(C) och Stephan Persson Tyrling (M) 
yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljande rapportering av internkontrollplan 2022, tertial 2.   
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 188 Dnr. SBN 2022/1,  

Delårsrapport 2022 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Samhälle lämnar delårsrapport per den 31 augusti enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller beskrivning av periodens 
viktigaste händelser, uppföljning av nämndmål, samt ekonomisk analys inkl. 
delårsbokslut och prognoser för helårsutfall avseende både drift- och 
investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
Delårsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-10-04 

Föredragande tjänsteperson 
Pernilla Fahlstedt, HU-chef och Anders Kronfelt, ekonom 

Yrkande 
Anita Rosén (L) och Stephan Persson Tyrling (M) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 189 Dnr. SBN 2022/12,  

Statistik från bygglovsenheten 

Veronica Kippner, enhetschef, informerar om aktuell statistik från 
bygglovsenheten. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 190 Dnr. SBN 2022/153, B 2021/000877 

Ängelholm 3:2 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
bullerplank 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bullerskydd längs ungefär 200 meter av järnvägen inom 
stationsområdets södra del. Bullerplanket utformas med liggande paneler i 
grönlackerad aluminiumplåt. Längs sträckan placeras tre glasade slitsar i planket. 
Den fulla höjden på planket varierar mellan ca 4,2 och 4,9 m.  
 
Planket kommer att påverka sikt- och ljusförhållandena på platsen. Det finns skäl 
att anta att en ökad otrygghet och skuggning kan medföra en betydande olägenhet 
för intilliggande verksamheter. Planket bedöms inte vara utformat på ett sätt som 
tar nödvändig hänsyn till omgivningarna. Med stöd i Regionmuseets yttrande 
bedöms bullerplanket medföra en betydande negativ inverkan på områdets 
befintliga kulturvärden.   
 
Bygglovsenheten föreslår att ansökan om bygglov avslås 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Ansökan   ink. 2021-08-17 
• Situationsplaner   ink. 2022-06-14,  

                                                                     2022-08-23, 2022-08-30 
• Fasadritning   ink. 2022-06-14 
• Detaljritning   ink. 2022-06-14 
• Referensbilder och illustration ink. 2022-06-14, 2022-07-06, 2022-08-23 
• Växtförslag plantering   ink. 2022-08-23 
• Yttrande 

─ Antikvariskt, Regionmuseet   ink. 2022-02-22 
─ Juridiskt JP Infonet   ink. 2021-12-23 
─ Järnvägens Museum   ink. 2022-06-21 
─ Räddningstjänsten   ink. 2022-01-14 
─ Stadsarkitekten   ink. 2022-09-14 
─ Stadsmiljö, förtydligande   ink. 2022-09-19 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

• Sökandes yttrande till nämnd  ink. 2022-08-23 

Sökande ges möjlighet att, om så önskas komplettera sitt yttrande inför 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, mot bakgrund av nyligen tillkommen information. 
Detta yttrande bifogas i givet fall senare.   
 

Föredragande tjänsteperson 
Linnea Toth, bygglovshandläggare och Christine Filipazzi Zackrisson, projektledare 

Yrkande 
Tomas Fjellner (M), Anita Rosén (L), Magnus Jonsson(S), Anton Nyroos(S), 
Stephan Persson Tyrling(M), BrittMarie Hansson(S) och Benny Persson (V) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  avslå ansökan om bygglov. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 191 Dnr. SBN 2022/154, B 2022-000501 

Ängelholm 3:2 / Ängelholms station/ Ansökan om 
bygglov för nybyggnad av väderskydd 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nybyggnad av fyra stycken väderskydd på mittplattformen på 
Ängelholm station, med en yta på sammanlagt 51 m2 (BTA).  Två av väderskydden 
placeras under ett tillkommande plattformstak, som har fått beslut om bygglov i ett 
tidigare ärende. Två stycken placeras fristående, norr om det tillkommande 
plattformstaket. Bygglovsenheten har på trots av inkomna synpunkter inte 
identifierat några hinder för att bevilja bygglov för ansökt åtgärd.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Ansökan   ink. 2022-05-20 
• Situationsplaner   ink. 2022-05-20, 2022-06-

01 
• Fasad-, plan- och sektionsritning väderskydd ink. 2022-05-20 
• 3D-illustration   ink. 2022-05-20 
• Remissvar    
• Sökandes bemötande av remissvar   ink. 2022-09-09 

Föredragande tjänsteperson 
Linnea Toth, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Tomas Fjellner(M) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökande via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 192 Dnr. SBN 2022/55,  

Utredning införande av bidrag för miljöfrämjande 
bygglovspliktiga åtgärder 

Ärendebeskrivning 
Den 7 september 2022 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa ett 
bidrag avseende att bygga miljömässigt hållbart med fokus på energifrågan, med 
inspiration från ”Lerumsmodellen”.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 5 oktober 2022 
• Tjänsteutlåtande Samhälle, daterat 28 februari 2022 
• Sammanträdesprotokoll KS, 7 september 2022 
• Bilaga 1. Modell - Investeringsstöd för energieffektiviseringsåtgärder och egen 

produktion av förnybar energi, daterad 2022-10-04  
 

Föredragande tjänsteperson 
David Thorstensson, miljöstrateg 

Deltar inte i beslutet 
Bo Salomonsson(SD)  

Yrkande 
Lennart Engström(KD) och Mats Widén(C) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden förslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna modellen för investeringsstödet  

att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa investeringsstödet med start 
den 1 januari 2023 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• David Thorstensson, miljöstrateg, david.thorstensson@engelholm.se 
• Robin Pehrsson, chef hållbarhetsenheten, robin.pehrsson@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 193 Dnr. SBN 2022/38,  

Återrapportering av uppdrag att utreda hundhägn 
inom Nybroskogen eller Kronoskogen 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade 
kommunstyrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett 
förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen. 
 
I oktober 2021 presenterades rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för 
skogsvård och användning för kommunstyrelsen som uppdrog åt styrgruppen för 
fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog med rapporten som 
utgångspunkt. 

Beslutsunderlag 
• Redovisad presentation 2022-09-28 

Föredragande tjänsteperson 
Jacob Pinotti, enhetschef 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen  

att upphäva beslutet att anlägga ett hundhägn i Kronoskogen. Dnr. KS 
2022/309 

att godkänna återrapportering av den nya platsen i Nybroskogen för               
anläggandet av ett hundhägn. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Samhälle/Stadsmiljö 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 194 Dnr. SBN 2021/41,  

Ängelholmsförslaget - Grillplats vid lekplats/linbanan 
Södra Utmarken 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande grill till Södra Utmarkens 
lekplats. Förslagsställaren föreslår att en grill placeras i närheten av linbanan.  

Förslaget är inlämnat den 6 januari 2021 och det har fått 53 röster.  

Beslutsunderlag 
• 210106-ANGELHOLMSFORSLAGET-UJ08 

 

Motivering till beslut 
Under pandemin var det mycket tydligt hur lekplatser blev viktiga mötesplatser för 
medborgarna. Både fler grillar och bänkar kom att betyda mycket för allmänheten 
då det underlättade socialt umgänge utomhus och placerades ut under 2020 och 
2021. Föreslagen åtgärd genomfördes under 2021 och kommunen ser grillens 
placering som permanent. Ängelholms kommun ber om ursäkt för den sena 
återkopplingen. 

 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna Ängelholmsförslaget och att besvara förslagställaren enligt ovan 
angiven motivering.  

 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 195 Dnr. SBN 2022/112,  

Ängelholmsförslaget - Trafiklekskola för våra barn 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande att bygga en trafiklekskola.  

Förslaget är inlämnat den 18 april 2022 och det har fått 82 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades. 

Beslutsunderlag 
 Svar på Ängelholmsförslaget gällande Trafiklekskola 
Beslutsunderlag  
Ängelholmsförslaget – Trafiklekskola för våra barn 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S) yrkar att förslaget skall bifallas och inte avslås, samt att ”i 
framtagandet av nya handlingsplaner för lekplatser, skall det tas fram lekplatser med 
trafiktema”. 

Tomas Fjellner(M) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och en finner majoritet för sitt eget 
yrkande. Votering begärs och verkställs. Den som röstar enligt Tomas Fjellners 
yrkande röstar JA och den som röstar enligt Magnus Jonsson yrkande röstar NEJ. 
Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster 4 NEJ-röster. De som röstade JA var: 
Mats Widén (C), Bengt Bengtsson (SD), Alf Carlsson(M), Anders Källström(M), 
Stephan Persson Tyrling(M), Bo Salomonsson(SD), Anita Rosén(L), Lennart 
Engström(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 avslå Ängelholmsförslaget, samt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att undersöka möjligheten för en lekplats 
med trafiktema i samband med framtagande av en ny handlingsplan för 
lekplatser 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 

31



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 196 Dnr. SBN 2022/61,  

Ängelholmsförslaget - Övergångsställe Magnarpsvägen 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande anläggande av övergångställe på 
Magnarpsvägen. Förslagsställaren föreslår att säkerheten för den korsande gång- 
och cykeltrafiken ökas genom hastighetsnedsättande utformning av korsningarna, 
tydligare markering och skyltning samt genom att ta bort eventuellt 
skymmande växtlighet. 
 
Förslaget är inlämnat den 9 februari 2022 och det har fått 79 röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande svar på Ängelholmsförslaget gällande övergångsställe 

Magnarpsvägen 

• Beslutsunderlag 

• Ängelholmsförslaget – övergångsställe Magnarpsvägen 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utredning för hastighetssäkring i norra passagen samt en trafiksäker 
koppling till hamnen (södra förslaget) skall anses besvarat. 

 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 
Stadsmiljöenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 197 Dnr. SBN 2021/12,  

Kännedomsärenden 

  

a. Mark- och miljödomstolens dom 2022-08-15, mål nr F 2903-22   
B 2022-0484 gällande kommunens överklagande av lantmäteriets beslut 
om avstyckning och fastighetsbestämning avseende fastigheten 
Späckhuggaren 11 m fl. Mark- och miljödomstolen undanröjer 
lantmäteriets beslut och återförvisar målet för erforderlig handläggning. 
 

b. Länsstyrelsens beslut 2022-09-05, dnr 403-29716-2022 gällande   
B 2022-0041 överklagande länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet 
om ett negativt förhandsbesked på fastigheten Barkåkra 44:18,  
Kustroddarevägen 74. Länsstyrelsen avvisar för sent inkommet 
överklagande. 
 

c. Mark- och miljödomstolens dom 2022-09-12, mål nr P 3418-22  
B 2021-1316 gällande beviljat bygglov, rivningslov och marklov för  
fastigheten Kungsörnen 24, Kronotorpsgatan 19 där  
länsstyrelsens beslutar att återförvisa ärendet till nämnden för  
ny prövning. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 

d. Länsstyrelsens beslut 2022-09-29, dnr 403-3332-2022 gällande   
B 2022-00385 ett avslag av ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus med uterum på fastigheten Sutaren 7, Härjedalsgatan 5. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-10-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 198 Dnr. SBN 2021/10,  

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

- BAB-rapport september 2022 
- Delegationslista bygg september 2022 
- Delegationslista LTF september 2022 
- Protokoll SBN-Au 2022-09-28 
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