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KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdes datum: 2019-02-19 

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-27 

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset i ·· ngelholm 
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ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

§ Ärendebeskrivning 

11 Val av justeringspersoner och datum och tid för justeringen 

12 Godkännande av dagordningen 

13 Informationsärenden 

14 Antagande - Detaljplan Magnarp 58:24 

15 Granskning - Detaljplan Grisslan 14 

16  Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad och ändrad användning av komplementbyggnad 

17  Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus 

18 Revidering av samhällsbyggnadsnämnden delegationsordning 
2019 

19 Byggnation enligt etapp 1 

20 Svar på medborgarförslag angående anslagstavlor i centrum 

21 Svar på medborgarförslag angående parkering vid Klitterhus 

22 Intern kontroll 

23 Delegationsbeslut 2019 

24 Domstols- och myndighetsbeslut 2Ul ~ ttll 
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 

Dnr. SBN 

2019/50 

2019/51 

2019/37 

2019/22 

2019/21 

2019/60 

2019/59 

2019/4 

2019/76 

2019/23 

2019/19 

2019/14 

2019/6 

2019/30 



ÅNGELHOLMS 
KOMMUN 

SBN § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/50 

Val av justeringspersoner och datum och tid för justeringen 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner. 

Beslut 
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Hans-Ake Jönsson (C) och 

Magnus Jonsson (S). 

2. Justeringen äger rum på nämndkansliet tisdagen den 26 februari kl. 15.00. 

Just. sign. 
-.:::::: . 

/ / ~ l 
U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/51 

Godkännande av dagordningen 

Ä ren debeskrivni ng 
Enligt samhällsbyggnadsnämnden reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns efter tillägg av extraärende från Sverigedemokraterna 
"Byggnation Etapp 1". Ärendet läggs in som punkt 9,5 på dagordningen. 

~J~. 

/-
l 

1-/) ~ l 
Utdrags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhälls byggnadsnämnden 

SBN § 13 Dnr SBN 2019/37 

Informationsärenden 

1. Information från enheten stadsmiljö 
Vägbeläggning Kristian II väg- Helena Persson gatuingenjör stadsmiljö 
Underhåll asfalt väg+ GC väg- Jerry Palm garningenjör stadsmiljö 
I<litterhusbryggan- Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö 

2. Internbudget 2019 -Anders Kronfelt ekonomi 

3. Hälsohotellet -information inför beslut om granskning av detaljplanen. 
Arnelie Hillåker planarkitekt samt  representant från Hälsostaden. 

Jnst. sigo.. 
~ 
/_ 

I-J3 t l 

U t drags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 
ÄNGELHOLMs 

KOMMUN 

SBN § 14 Dnr: SBN 2019/22 

Antagande - Detaljplan Magnarp 58:24 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är möjliggöra en avstyckning av fastigheten och därmed pröva 
lämpligheten för mindre bostadsfastigheter, samt att modernisera bestämmelser samtidigt som 
området bibehåller sin karaktär. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 februari 2019. 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 9 januari 2019 
Plankarta med bestämmelser den 9 januari 2019 
Planbeskrivning den 9 januari 2019 
Granskningsutlåtande den 9 januari 2019 
Samrådsredogörelse den 3 december 2018 

Föredragande 
Planarkitekt Edvin Hansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut från: 
Hans-Ake Jönsson (C), Magnus Jonsson (S), Patrik Olsson (SD), BrittMarie Hansson (S), 
Anita Rosen (L) och Fredrik Thörning (M). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta detaljplanen för Magnarp 58:24 m.fl. 

lust sigR. 

"" ~ / ~ l 
Utdrags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Protokollsanteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Undertecknade anser att eftersom reglementet för SBN punkt 1.1 säger att nämnden ska 
beakta bland annat Barnkonventionen i beslut som fattas. Då ska detta redovisas i 
handlingarna! 

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S) 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Planenheten 

lust. si&n· .e:::::· 
/ ~ l 

U t drags bes tyrkand e 



ÄNGELHOIMS 
KOMMUN 

SBN § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/21 

Granskning - 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 Ängelholm. 

Samråd genomfördes mellan den 24 september 2018 och den 4 oktober 2018. Totalt inkom 
elva yttranden i ärendet varav ett utan erinran. Ett allmänt samrådsmöte hölls den 24 
september 2018 med uppskattningsvis 12 deltagande. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 februari 2019. 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 10 januari 2019 
Plankarta med bestämmelser den 10 januari 2019 
Planbeskrivning den 1 O januari 2019 
Samrådsredogörelse den 1 O januari 2019 

Föredragande 
Planarkitekt Arnelie Hillåker föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut från: Patrik Olsson (SD), 
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S), Anita Rosen (L) och Hans-Ake Jönsson (C). 

Hans-Ake Jönsson (C) med bifall från Patrik Olsson (SD) och Magnus Jonsson (S) yrkar 
dessutom på följande tillägg till beslutet: I granskningsunderlaget ska förbud mot inglasning av 
balkonger tas bort. 

Jnst ~-=::::: 
/ 1-tb i l 

U t drags bes tyrkand e 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Propositioner 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande konstaterar först att nämnden beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
arbetstutskotts förslag till beslut. Därefter ställer ordförande proposition på det framlagda 
tilläggsyrkandet och finner att yrkandet bifallits. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna det upprättade förslaget för granskning under förutsättning att förbud mot 
inglasning av balkonger tas bort. 

Protokollsanteckningar 
Undertecknade anser att eftersom reglementet för SBN punkt 1.1 säger att nämnden ska 
beakta bland annat Barnkonventionen i beslut som fattas. Då ska detta redovisas i 
handlingarna! Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S) 

Magnus J ansson (S) anser att anser att parkeringar ej räcker till antalet lägenheter enligt dom 
normer som gäller i Ängelholms kommun. 

Patrik Olsson (SD), AlexanderJohnsson (SD) och Anders Ingvarsson (SD): Vi är införstådda 
med att området av flera skäl nog lämpar sig för en relativt låg parkeringsnorm, men vi vill 
samtidigt flagga för att normen måste sättas med eftertänksamhet. 

Invånarna i detta flerbostadshus kommer i viss utsträckning vara bilägare och ett tillräckligt 
antal parkeringsplatser är avgörande för både ordningen i området och för attraktionen till att 
vilja bo där. Vid samrådet framkom också oro för att parkeringsplatserna inte skulle räcka. 

En sammanhållen strategi för parkeringsnormerna inom Ängelholms tätort, kanske också för 
kommunen i stort, vore dessutom önskvärd, för att lättare nå en välgrundad och förutsägbar 
bedömning vid nybyggnation. 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Planenheten 

~gn. 

/ l~ 
Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019 j 60 

2)- Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad och ändrad användning av komplementbyggnad 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser förändring av garage till gäststuga genom höjning av väggliv, ändrad 
takkonstruktionen samt anläggning av badrum. Åtgärden strider mot detaljplanens 
verksamhets bestämmelser. 

Bygglovsenheten föreslår ändå att Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ansökan eftersom 
genomförandetiden är slut och liknande planavvikelser godtagits i tidigare lovsökningar för 
denna fastighet. 

~st-si-gm 

/ ~ l 
U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Sirnationsplan 
Fasadritning 
Plan-och sektionsritning 
Brev från sökande 
Tjänsteutlåtande 

Föredragande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2018-09-05 
2018-09-05 
2018-11-06 
2018-11-06 
2018-12-04 
2019-02-04 

Verksamhetschef miljö och bygg Peruilla Fahlstedt föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från: Hans-Ake J önsson (S), 
Alexander Johnsson (SD), Fredrik Thörning (M) och Anita Rosen (L). 

Avslag på förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från: Magnus Jonsson (S), 
BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) ochJennie Fredriksson (S) . 

Propositioner och omröstning 
Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att yrkandet 
om bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 
Ledamot som vill bifalla förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet röstar JA; 
Ledamot som vill avslå förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt nedan: 

JA-röster: Hans-Ake Jönsson (C), Patrik Olsson (SD), Sven Aidemark (L), Per Skantz (M), 
Fredrik Thörning (M), AlexanderJohnsson (SD), Anita Rosen (L), Nicklas Oddsson (KD) och 
Thomas Fjellner (M). 

NEJ-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och 
Jennie Fredriksson (S). 

Samhällsbyggnadsnämnden har således beslutat att bifalla förslaget till beslut i 
tjänste utlåtandet. 

/ c l~ ~ l 
U t drags bes tyrkan de ~· 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

att uppdra åt Miljö- och byggchefen, med möjlighet till vidaredelegation, att genomföra ett 
grannhörande och därefter bevilja bygglov med stöd av PBL 9 kap 31d §,under förutsättning 
att inga väsentliga erinringar inkommer. Om väsentliga erinringar inkommer ska ärendet 
istället avgöras av nämnden. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), 
Tommy J önsson (S) och J ennie Fredriksson (S). 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 
Kontrollansvarig 

Just. ~n. 
<:: 

/ .-

1\ 
U t drags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 
ÄNGELHOLMs 

KOMMUN 

SBN § 17 Dnr: SBN 2019/59 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av en bostadshus 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus har inkommit till bygglovsenheten. 
Tillbyggnaden har en byggnadsarea (BY A) på 15 m2 och kommer sammanbygga bostadshuset 
med befintlig komplementbyggnad. 

Bygglovsenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan då åtgärden strider 
mot gällande detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterad 
Ansökan samt brev från sökanden inkommen 
situationsplan inkommen 
Planritning inkommen 
Fasad- och sektionsritning inkommen 

Föredragande 

2019-02-04 
2019-01-15 
2018-09-17 
2018-09-17 
2018-09-17 

Verksamhetschef miljö och bygg Fernilla Fahlstedt föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från: BrittMarie Hansson (S), 
Hans-Ake Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Anita Rosen (L), Fredrik Thörning (M) och 
Magnus Jonsson (S). 

Just. §.ign. { 

"' 
Utdragsbestyrkande 

/ //f; 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Beslut 
Samhälls byggnadsnämnden beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

att inte medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § då åtgärden avviker ifrån 
bestämmelserna och inte kan medges med stöd av 9 kap 31 b-c§. 

Beslutet expedieras till: 
Sökande 

lust. sign. 

"""' / &l 
U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

D nr: SBN 2019/4 

Revidering av samhällsbyggnadsnämnden delegationsordning 2019 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningens syfte är att avlasta nämnden. Med anledning av detta 
föreslås nämndens beslutanderätt i vissa ärenden delegeras enligt reviderad 
delega tionsordning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 februari 2019. 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 16 januari 2019 
Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden reviderad den 1 februari 2019 

Yrkanden 
Patrik Olsson (SD) yrkar att punkt nr. 16 - Beslut om trygglov jo'r 1!Jtryggnad av flerbostadshus inom 
de tagplan eller områdesbestämmelser- i delegationsordningen ska strykas, i övrigt yrkar han bifall 
till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag från: BrittMarie Hansson (S), 
Nicklas Oddsson (KD), Anita Rosen (L), Fredrik Thörning (M), Hans-Åke Jönsson (C). 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på de framlagda yrkandena och finner att yrkandet om bifall 
till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag bifallits och att yrkandet om att punkt 
16 i delegationsordningen ska strykas har avslagits. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning reviderad den 
1 februari 2019 

~ l 
Utdrags bestyrkande 



ÄNGEI.HOI"MS 
KOMMUN 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Patrik Olsson (SD), Alexander Johnsson (SD) och Anders Ingvarsson (S) reserverar sig mot 
beslutet i den del det gäller att inte ta bort punkt 16 och lämnar in skriftlig reservation enligt 
nedan: 

Sverigedemokraterna välkomnar alla de förbättringar som gjordes genom det möte med en 
representant per parti som hölls under januari 2019, för att fastställa nytt förslag på 
delegationsordning. Dock kvarstod en punkt som vi menar inte borde delegeras- punkt nr 16 
"Beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom detaljplan eller 
områdes bestämmelser". 

Vi menar att ärenden som gäller uppförande av flerbostadshus ofta innebär starkt engagemang 
och åsiktsbildning bland medborgarna. Tillhörande bygglov skulle inte innebära ett såpass 
stort antal ärenden att nämnden noterbart skulle tyngas av dem, eller att behov skulle finnas av 
snabba beslut där politisk förankring skulle ha noterbart ovälkommen fördröjande effekt. 

Ser vi till tidigare erfarenheter så menar vi även att olycklig delegation förekommit vid den här 
sortens bygglov, främst inom det s.k etapp 1. Vi menar av ovan nämnda skäl att politiken 
borde hålla den här sortens ärenden i ett nära grepp, och ta besluten kring dem. 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Kommuns tyrels en 

l-') ~l 
Utdrags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/76 

Fortsatt byggnation enligt etapp 1 

Ä ren de beskriv ni ng 
Patrik Ohlsson (SD), Alexander Johnsson (SD) och Anders Ingvarsson (SD) väcker 
initiativärende med rubriken "Byggnation enligt etapp 1" och innehäll enligt nedan: 

Etapp 1 beslutades och igångsattes som effekt av att kommunen i hast behövde skaffa fram 
bostäder till asylsökande. Sverigedemokraterna var kritiska från första början. Etapp 1 har 
kantats av bristfålligt genomtänkta lösningar, folkligt missnöje och t.o.m. uppföranden trots 
saknat bygglov. 

Behoven som föranledde igångsättandet av Etapp 1 har sedermera ändrats, varför fortsatt 
byggnation borde kunna ifrågasättas. Ett omtag måste inte nödvändigtvis betyda stoppad 
byggnation på alla återstående icke-bebyggda tomter inom Etapp 1, utan skulle även skapa 
bättre chans bygga rätt och efter de långsiktiga behov som finns i de olika kommundelarna. 

Vi sverigedemokrater vill därför: 

• Att en redogörelse tas fram tills nästa möte med samhällsbyggnadsnämnden, som visar 
aktuell status för samtliga tomter/bostäder inom Etapp 1, d.v.s. vilka som påbörjats, vilka 
som uppförts, vilken användningen är idag och vilken användning som planeras. 

• Att en konsekvensanalys tas fram tills nästa möte av vad det skulle innebära, 
kostnadsmässigt, besparingsmässigt, juridiskt och på andra sätt, att stoppa de byggen inom 
Etapp 1 som ännu inte hunnit uppföras. Analysen ska inkludera konsekvenserna för varje 
enskild tomt för sig. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet skickas till huvudområde Samhälle för 
beredning. 

Beslutet expedieras till: 
Huvudområde Samhälle 

Just. sign. 
<:::::: 

/ l~ 

Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/23 

Svar på medborgarförslag angående anslagstavlor i centrum 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har kommit in med ett medborgarförslag gällande behovet av anslagstavlor i 
centrum. Förslagsställaren baserar sitt önskemål på att PRO i Angelholm inte har någon 
central plats för att framföra information om sin verksamhet till Angelholms pensionärer och 
att det säkert finns andra föreningar som har samma problem. Därför föreslår förslagsställaren 
att kommunen sätter upp två anslagstavlor, en i stadsparken och en på stortorget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-02-05. 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 16 januari 2019 
Brevsvar till förslagsställaren den 16 januari 2019 
Kommunfullmäktige§ 139 2018-05-28 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

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

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
F örslagsställaren 

i l Utdrags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/19 

Svar på medborgarförslag angående parkering vid Klitterhus 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har lämnat in medborgarförslag angående parkeringen vid Klitterhus och 
föreslår att parkeringen skyltas för dagparkering. I skogsdungen söder om parkeringen finns 
en äng som kan utökas och inrättas till en ställplats med vatten och el framdraget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 5 februari 2019. 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 23 januari 2019 
Svar medborgarförslag till förslagsställaren den 23 januari 2019 
Kommunfullmäktige § 21 O 2017-08-28 
Medborgarförslag från förslagsställaren den 14 augusti 2017 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända det till 
förslagsställaren. 

Beslutet expedieras till: 
Enheten Stadsmiljö 
Förslagställaren 
Samhälle 

( 
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ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 22 

Intern kontrollplan 2019 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/14 

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens 
kvalitet. Intern kontroll 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. Intern kontroll kan handla om att följa upp mål och grunduppdrag, 
göra riskbedömningar för verksamheten, ta fram arbetsrutiner och kontrollera att 
verksamheten följer sina rutiner. Intern kontroll innebär att säkerställa att grunduppdraget och 
de kommunala målen uppnås En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot 
oberättigade misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 5 februari 2019 
Internkontrollplan Samhällsbyggnadsnämnden 2019 den 5 februari 2019 

Föredragande 
Huvuduppdragschef Mikael F ritzon föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från: Hans-Ake J önsson (C), 
BrittMarie Hansson (S), Alexander Johnsson (SD), Fredrik Thörning (M) och Anita Rosen (L) . 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta internkontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2019, samt 

att återrapportering av internkontrollplan skall ske i december 2019. 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Kommuns tyrels en 

<::::::]u s bSign o 
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ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 23 

Delegationsbeslut 2019 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

D nr: SBN 2019/6 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut: 

1. Delegationsbeslut Bygglovsenheten 190101-190130 

2. Delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter 190101-190130 

3. Administrativa delegationsbeslut 190101-190130 

4. Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag 190101-190130 

~ign. 

/ f) i l Utdrags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-19 

ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 24 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr: SBN 2019/30 

Domstols- och myndighetsbeslut 2019 till 
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger nedan redovisade domstols- och myndighetsbeslut till 
handlingarna. 

a. Länsstyrelsens beslut 2019-01-09, dnr 403-32373-2018, gällande 
överklagande av beslut om nekat bygglov på fastigheten 

 , Nya Kungsgården. 
Länssryre/sen avslår ijverk/agandet 

b. Länsstyrelsens beslut 2019-01-25, dnr 403-1575-2019, gällande 
överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av 
2 st flerbostadshus på fastigheten   
/Östergatan 3 
Länssryre/sen upphäver det ö'verk/agade beslutet. 

c. Länsstyrelsens beslut 2019-01-29, dnr 403-3426-2019, gällande 
överklagande av beslut om beviljat bygglov för nybyggnad av 
2 st flerbostadshus på fastigheten  C/ 

 
Länssryrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning med 
hänvisning till tidigare fattat bes/ut om upphävning av bes/ut. 

d. Länsstyrelsens beslut 2019-02-04, dnr 403-30029-2018, gällande 
beslut om att ta ut planavgift på fastigheten  

 
Länssryre/sen upphäver det ö'verk/agade beslutet. 

B 2018-0769 

B 2018-1059 

B 2018-1059 

B 2018-0182 
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