
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Hörsalen på Järnvägens museum, 2020-06-09, kl. 14:00-19:00

Beslutande: Tomas Fjellner (M)
Hans-Åke Jönsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Benny Persson (V)
Alf Carlsson (M)
Alexander Johnsson (SD)
Staffan Laurell (M)
Bo Salomonsson (SD)
Per Skantz (M)
BrittMarie Hansson (S)
Anita Rosén (L)
Nicklas Oddson (KD)

Gert Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Jönsson (S)

Ersättare: Sven Bergman (C)
Helena Böcker (MP)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef Samhälle
Sofie Pragler, planeringschef Samhälle
Sara Holm, sekreterare
Rune Liljenberg, tf. miljö och byggchef, §§ 141-143
Veronica Kippner, tf. bygglovschef, §§ 141-143
Föredragande tjänstepersoner framgår av respektive beslut

Utses att justera: Hans-Åke Jönsson, Magnus Jonsson Paragrafer: 131-159

Sekreterare ___________________________________________________
Sara Holm

Ordförande ___________________________________________________
Tomas Fjellner

Justerare ___________________________________________________
Hans-Åke Jönsson, Magnus Jonsson
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Sammanträdesdatum 2020-06-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-06-09

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-12

Datum för anslags nedtagande: 2020-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Sara Holm



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Upprop

131 Godkännande av dagordningen

132 Val av justeringspersoner

Informationsärenden

133 Klippanvägen ombyggnad - projekt 91958 2019/226

135 Organisationsutvärdering 

134 Information från chef för huvuduppdrag Samhälle

136 Ekonomisk avvikelserapport 2019/93

137 Planbesked Ängelholm 3:1 (Kallbadhuset) KS 2020/177

138 Planbesked Rebbelberga 130:4 mfl  KS 2020/204

139 Planbesked Äspenäs 2:87  KS 2020/146

140 Planbesked Magnarp 6:9  KS 2020/203

Beslutsärenden

141  - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2020/129

142 Vitlingen 7 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2020/130

143  - Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
med garage

2020/87

144 Analys av Örebromodellen i förhållande till Ängelholm 2020/33

145 Granskning Detaljplan Förmannen 1 2019/73

146 Samråd Detaljplan Ängelholm 3:136 Stadshus 2019/138



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-09

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

147 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda upprustning och 
idrifttagande av Magnarps vattenverk - omedelbar justering föreslås

2020/54

148 Intern kontrollplan 2020 2019/320

149 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjliga platser att 
ersätta klippta gräsmattor och ängsplanteringar i syfte att öka den 
biologiska mångfalden och effektivisera den kommunala skötseln 

2020/53

150 Utredning av förutsättningarna för en strandpromenad 2020/111

151 Fråga om hyresreducering på Stortorget - Åtgärder för att underlätta för 
näringslivet pga Corona/Covid-19

2020/85

Klippanvägen ombyggnad - projekt 91958 2019/226

152 Ansökan om ändring av vägklass, Margretetorps VF 2019/326

153 Ställplatser för husbilar 2020/5

154 Förslag på omfördelning inom investeringsbudgeten 2020 p g a 
överskott

2020/89

155 Svar på Ängelholmsförslag - förslag om övergångsställen och 
cykelövergång över Helsingborgsvägen

2019/298

156 Svar på medborgarförslag om en lekplats i Gånarp 2019/316

Anmälningsärenden

157 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2020 2020/16

158 Ärenden för kännedom - SBN 2020 2020/15

159 Domstols- och myndighetsbeslut 2020 till Samhällsbyggnadsnämnden 
för kännedom

2020/14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 131        

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt Samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar ordföranden för nämndens möten 
och dagordningen till sammanträdena.

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

    Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

att dagordningen godkänns efter följande ändringar:

 ärende 25 Klippanvägens ombyggnad – projekt 91958 utgår.

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 132       

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll ska justeras av två justeringspersoner utöver 
ordföranden.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

     att till att justera dagens protokoll utses Hans-Åke Jönsson och Magnus Jonsson, samt

att     justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm torsdagen den 11 juni 2020.

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 133 Dnr. SBN 2019/226    

Klippanvägen ombyggnad - projekt 91958

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden informeras skriftligt om det pågående projektets status.

 

   

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 135       

Organisationsutvärdering

Ärendebeskrivning
Pernilla Fahlstedt, chef för huvuduppdrag samhälle, informerar om genomförd extern 
organisationsutvärdering av huvuduppdrag samhälle.

Organisationsutvärderingen grundar sig på ett uppdrag från nämnderna Miljö- och 
tillståndsnämnden, Nämnden för idrott, kultur och fritid samt Samhällsbyggnadsnämnden 
att utvärdera huvuduppdragets organisation i syfte att hitta förslag till effektivisering. 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 134       

Information från chef för huvuduppdrag Samhälle

Ärendebeskrivning
Pernilla Fahlstedt, chef för huvuduppdrag Samhälle, informerar skriftligt om aktuella frågor 
för verksamheten.

 

  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 136 Dnr. SBN 2019/93   

Ekonomisk avvikelserapport

Ärendebeskrivning
Ekonom Ander Kronfelt redogör för ekonomisk avvikelserapport per den 30 april 2020.

  

  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 137         

Planbesked Ängelholm 3:1 (Kallbadhuset) KS 2020/177

Ärendebeskrivning
Skriftlig information från planenheten gällande ansökan om planbesked.

  

  

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 138        

Planbesked Rebbelberga 130:4 mfl  KS 2020/204

Ärendebeskrivning
Skriftlig information från planenheten gällande ansökan om planbesked.
  

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 139       

Planbesked Äspenäs 2:87  KS 2020/146

Ärendebeskrivning
Skriftlig information från planenheten gällande ansökan om planbesked.

  

    

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 140       

Planbesked Magnarp 6:9  KS 2020/203

Ärendebeskrivning
Skriftlig information från planenheten gällande ansökan om planbesked.

   

  

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 141 Dnr. SBN 2020/129  B 2019-001380

 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus i två våningar. 
Bostadshuset och garagedelen sammanbyggs och blir en och samma huvudbyggnad. 
Placeringen strider mot detaljplanen gällande närhet till tomtgräns. Med stöd av 
ovanstående föreslår bygglovsenheten att ansökan om bygglov avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-06-09
Skrivelse från sökanden 2020-04-27
Ansökan 2019-11-29
Anmälan om kontrollansvarig 2020-03-23
Nybyggnadskarta 2019-11-29
Markplaneringskarta 2020-01-21
Plan-, fasad- och sektionsritning 2019-11-29

Föredragande tjänsteperson
Bygglovsarkitekt Josip Dodik

Yrkanden 
Britt-Marie Hansson (S) yrkar bifall till bygglovsenhetens förslag att avslå bygglovsansökan. 
Magnus Jonsson (S) instämmer i yrkandet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 15:17 – kl. 15:35

Yrkanden, forts. 
Staffan Laurell (M) yrkar att bygglovsansökan ska beviljas stöd av 9 kap 31b PBL eftersom 
åtgärden bedöms vara en mindre avvikelse. Sökanden ska muntligen fått positiv 
återkoppling avseende ett kommande beslut om bygglov, nämnden har även tidigare 
beviljat flera bygglov i området där huvudbyggnaden är sammanbyggd med garaget och har 
en närmare placering till tomtgräns. 

Anita Rosén (L) instämmer i BrittMarie Hanssons yrkande. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande att 
bifalla bygglovsenhetens förslag att avslå bygglovsansökan och dels Staffan Laurells (M) 
yrkande att bevilja bygglovsansökan. Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat i enlighet med Staffan Laurells (M) yrkande att bevilja bygglovsansökan.

Omröstning begärs och ska verkställas med en ja-röst för förslaget att bevilja bygglov och  
nej-röst för förslaget att avslå bygglovsansökan.

Omröstningen utfaller med resultatet 7 ja-röster och 6 nej-röster:

Ja-röster: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Alf Carlsson (M), Per Skantz 
(M), Staffan Laurell (M), Bo Salomonsson (SD) och Tomas Fjellner (M)
Nej-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L), Gert Nilsson 
(S), Nicklas Oddson (KD), Benny Persson (V)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att åtgärden anses vara en liten avvikelse, bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b PBL.
 

Reservationer
Liberalerna avslår ansökan på  då förslaget strider mot gällande detaljplan samt det finns en 
prejudicerande dom från MÖD. 
Anita Rosén (L)
_____

Nicklas Oddson (KD) meddelar att Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
     _____

(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot gällande  detaljplan.
    Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S)

Protokollsanteckning
Bygglovsansökan avviker ifrån detaljplanen och även från en dom från Mark- och miljööverdomstolen. 
Miljöpartiet anser att bygglov ej bör beviljas. 
Helena Böcker (MP), ersättare SBN

Beslutet ska expedieras till
Sökande
Bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 142 Dnr. SBN 2020/130  B 2020-000135

Vitlingen 7 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Sökanden önskar uppföra nybyggnad av enbostadshus i två våningar. Placeringen strider 
mot detaljplanen avseende närhet till tomtgränsen. Bygglovsenheten föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden ger avslag för åtgärden i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-06-09
Ansökan 2020-04-29
Nybyggnadskarta 2020-04-29
Fasadritning 2020-04-29
Fasadritning med marklinjer 2020-04-29
Planritning (plan 2) 2020-04-29
Plan- och sektionsritning, bottenplan 2020-04-29
Skrivelse från sökanden 2020-04-27
Brev, kommunicering om beslut 2020-04-06

Föredragande tjänsteperson
Bygglovsarkitekt Josip Dodik

Yrkanden
Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till bygglovsenhetens förslag till beslut. Hans-Åke Jönsson 
(C), BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L), Alexander Johnsson (SD), Gert Nilsson (S), 
Per Skantz (M) samt Benny Persson (V) instämmer i yrkandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå bygglovsansökan i sin helhet. 

Beslutet ska expedieras till
Sökanden
Bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 143 Dnr. SBN 2020/87   

 - Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus med garage

Ärendebeskrivning
Ansökan avser rivningslov för tomtens samtliga befintliga byggnader, samt bygglov för 
nybyggnation av enbostadshus med garage. Ansökan avser även marklov för höjning av 
befintlig marknivå samt fällning av träd på tomten.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag 2020-06-05
Bilaga till ordförandeförslag - foto 2020-06-05
Tjänsteutlåtande 2020-06-04
Ansökan 2019-10-30
Ritningar nybyggnation 2020-05-13
Yttrande Kultur och Stad / Stadsmiljö 2020-05-08
Yttrande Stadsarkitekt 2020-05-15
Kommentar Stadsjurist 2020-05-15
Arboristutlåtande 2020-05-04
Tjänsteutlåtande till nämnd 2020-04-07 2020-03-16
Yttrande Regionmuseet Kristianstad från 

           Landsantikvarien i Skåne 2020-01-31
Fotobilaga från ansökan samt från platsbesök 2019-12-06 och 2020-01-08
Sökandens yttrande inför SBN 2020-04-07 2020-02-28
Grannehörande sammanställning 2020-06-01
Ny version av planritning för plan 1 2020-06-03
Detaljplan DP 104

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag att bevilja bygglovsansökan i sin 
helhet. BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L), Staffan Laurell (M) samt Alexander 
Johnsson (SD) instämmer i yrkandet. 

Beslut
     Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

att bevilja bygglovsansökan för fastigheten i sin helhet med stöd av 9 kap 31b, 34 och 35 
§§ PBL.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Havbadens bevarandevärden försvinner när bygglov som kraftigt avviker från gällande detaljplan beviljas. 
Det är helheten som är bevaransvärd och när det görs avsteg från denna blir det till slut ingen bevaransvärt 
kvar. 
Miljöpartiet anser att denna typ av avvikelser ej bör beviljas
Helena Böcker (MP), ersättare SBN

Beslutet ska expedieras till
Sökande
Kontrollansvarig
Bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 144 Dnr. SBN 2020/33   

Analys av Örebromodellen i förhållande till Ängelholm

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Ängelholm beslutade 2018-05-28 § 125 att bifalla en motion med 
rubriken ”Motion angående snabbare detaljplaneprocesser”. I motionen yrkade Nya 
Moderaterna i Ängelholm: ”- att Ängelholms kommun analyserar Örebromodellen och tar 
fram förslag på hur hela eller delar av modellen kan implementeras i syfte att snabba upp 
byggprocessen”.

För att utföra analysen enligt yrkandet i motionen har en arbetsgrupp med representanter 
från planenheten, mark- och exploateringsenheten, bygglovsenheten samt chefsstrateg 
gemensamt arbetat med analysen. Planenheten har varit sammankallande och sammanställt 
analysen.

Ett tidigare utkast av analysen har stämts av på Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samverkan 2019-06-24 (KSSVU § 25).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från huvuduppdrag Samhälle   2020-04-15
Analys av Örebromodellen i förhållande till Ängelholm 
– i syfte att snabba upp byggprocessen,   2020-04-15
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott Samverkan, § 25  2019-06-24

     Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, § 125   2018-05-28
Motion angående snabbare detaljplaneprocesser   2017-06-19
Frågor till Örebro (med svar)   2019-03-27 

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Torbjörn Nilsson

Yrkande
Med anledning av beslutad justeringstid för protokollet den 11 juni 2020 finns inte behov 
av direktjustering av paragrafen, varför ordföranden föreslår att förslag om direktjustering 
utgår. 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att godkänna upprättad analys.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
HU Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 145                            Dnr. SBN 2019/73  KS 2017/513, PL 17-0011

Granskning Detaljplan Förmannen 1

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2017 § 355 om att meddela positivt planbesked samt att en 
planläggning enligt ansökan förutsätter att en trafiksäker gång- och cykelväg kan anordnas 
över Kungsgårdsleden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 10 mars 2020 § 30 att godkänna att då upprättat 
förslag för samråd. Samråd har nu genomförts och redovisas i upprättad 
samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas inlämnade synpunkter, kommunens 
kommentarer till dessa samt en sammanfattning av de justeringar som gjorts i 
planhandlingarna. 

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att utöka befintlig 
markanvändning till att även omfatta detaljhandel med livsmedel och dagligvaror.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle 2020-05-19
Plankarta med planbestämmelser 2020-05-19
Planbeskrivning 2020-05-19
Samrådsredogörelse 2020-05-19
Trafikutredning Förmannen 1, Sweco 2019-06-12

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Torbjörn Nilsson

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för granskning.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 146 Dnr. SBN 2019/138  Annat diarienummer

Samråd Detaljplan Ängelholm 3:136 Stadshus

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 12 juni 2019 KS § 123 och gav 
huvuduppdrag Samhälle/Planenheten i uppdrag att pröva planläggning av området enligt 
ansökan.

Ett kommunalt beslut om att Ängelholms kommuns nya stadshus ska uppföras och 
placeras i Stationsområdet fattades i Kommunfullmäktige den 24 juni 2019, KF § 115.

Planområdet är beläget i Stationsområdet, som närmst cirka 50 meter från Ängelholms 
Centralstation. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för 
planläggning av kontor och bostäder med möjlighet till centrumverksamhet i bottenvåning. 
Det södra kvarteret planläggs som kontor för att möjliggöra för Ängelholms framtida 
stadshus. Syftet är även att säkerställa att en transformatorstation ska finnas inom området. 

Detaljplanen ska följa det planprogram som är framtaget för Stationsområdet och 
byggnadernas utformning ska ligga i linje med de gestaltningsprinciper som finns i 
planprogrammet.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle 2020-05-15
Bilaga 1, Plankarta med bestämmelser 2020-05-15
Bilaga 2, Planbeskrivning 2020-05-15

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Amelie Hillåker

Yrkanden
Med anledning av beslutad justeringstid för protokollet den 11 juni 2020 finns inte behov 
av direktjustering av paragrafen, varför ordföranden föreslår att förslag om direktjustering 
utgår. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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§.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 147 Dnr. SBN 2020/54    

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda 
upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har i samband med budget 2020 fått i uppdrag att utreda 
upprustning och idrifttagande av Magnarps vattenverk. Utredningen ska beakta 
vattenverkets roll i förhållande till Ängelholms kommuns avtal med Sydvatten. Uppdraget 
ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-06-30. 

VA-enheten har med hjälp av konsulten Sweco utrett möjligheterna till att producera 
dricksvatten vid reservvattentäkten, Magnarp/Vejbystrand. Vattentäkten har tidigare 
använts som ordinarie täkt och vattenverk.

Utredningen innefattar hur vattnet bör beredas, vilken utrustning som krävs, 
kostnadsbedömning för detta och en uppskattat tidplan. Den tekniska utredningen är 
sammanfattad i ett PM daterat 2020-05-06, som biläggs detta tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag
Protokollsbilaga Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 22 2020-05-26
Tjänsteutlåtande 2020-05-07
PM 2020-05-06

Föredragande tjänsteperson
VA-chef Cornelia Ljungerud och gruppchef Roland Andersson

Yrkanden 
Med anledning av beslutad justeringstid för protokollet den 11 juni 2020 finns inte behov 
av direktjustering av paragrafen, varför ordföranden föreslår att förslag om direktjustering 
utgår. 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen.
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Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Planeringschef Samhälle
VA-chef
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SBN § 148 Dnr. SBN 2019/320   

Intern kontrollplan 2020

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-11 om intern kontrollplan för 2020. 
Återrapportering av status för intern kontroll ska ske i samband med budgetuppföljning 
(per den siste april, per den siste augusti och för helåret i separat rapport i december).

För uppföljningen per den siste april är tre kontrollmoment genomförda vilka avser 
följande tre risker:

 Risk att uppdrag, medborgarförslag och motioner inte återrapporteras i tid
 Risk för olyckor vid arbete med små och stora maskiner
 Risk för olyckor vid Heta Arbeten

Resultatet av uppföljningen visar på mindre avvikelser avseende punkt 2. Vikten av att inte 
ha lösa tunga föremål i fordonen behöver tydliggöras.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-12
Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2020
Protokollsbilaga Samhällsbyggnadsnämnden § 18 2020-02-11

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Sofie Pragler

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen.

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef samhälle
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SBN § 149 Dnr. SBN 2020/53   

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjliga 
platser att ersätta klippta gräsmattor och ängsplanteringar 
i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera 
den kommunala skötseln

Ärendebeskrivning
Enligt fastställd budget 2020 och plan för 2021-2022 har samhällsbyggnadsnämnden fått i 
uppdrag av kommunfullmäktige att under år 2020 utreda möjliga platser att ersätta klippta 
gräsmattor och ängsplanteringar i syfte att öka den biologiska mångfalden och effektivisera 
den kommunala skötseln. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2020-
08-31. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2020-05-04
Utredning Ängar - för biologisk mångfald och 
effektivare skötsel i Ängelholms kommun
Protokollsbilaga Kommunfullmäktige § 200 2019-11-11
- Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden
Budget 2020 och plan för 2021-2022 2019-11-11
- Förslag till kommunfullmäktige 

Föredragande tjänsteperson
Parkingenjör Annica Jörgensen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen samt

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utöka andelen biologiska ängar i 
Ängelholms kommun med ”Utredning Ängar - för biologisk mångfald och 
effektivare skötsel i Ängelholms kommun” som vägledning.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
SHU
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SBN § 150 Dnr. SBN 2020/111   

Utredning av förutsättningarna för en strandpromenad

Ärendebeskrivning
Frågan om att bygga en strandpromenad har väckts flera gånger under de senaste åren. En 
strandpromenad skulle kunna vara ett positivt inslag som ökar strandens tillgänglighet och 
attraktionskraft, men flera utredningar har visat på svårigheter och hinder. 
Kommunstyrelsen har den 6 maj 2020 därför gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utreda en tillfällig lösning för strandpromenad och återrapportera den senast 30 juni 2020.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott § 23 2020-05-26
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2020-05-19       
Exempel på temporär strandpromenad
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 102 2020-05-06

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Anders Lundin

Deltar inte i beslutet
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall förslaget att kommunstyrelsen föreslås godkänna 
återrapporteringen. Vidare yrkar Hans-Åke Jönsson (C) att samhällsbyggnadsnämnden för 
egen del ger huvuduppdragschefen i uppgift att undersöka om det är möjligt att köpa in en 
temporär strandpromenad i form av en matta som ska kunna läggas ut under innevarande 
badsäsong. Mattan ska medge möte av rullstolar och med hjälp av finansiella 
omdisponeringar ska utgiften klaras inom befintlig ram.

Nicklas Oddson (KD) instämmer i Hans-Åke Jönssons (C) yrkande att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna återrapporteringen men yrkar avslag till Hans-Åke 
Jönssons (C) tilläggsyrkande om beslut för nämndens egen del.

Anita Rosén (L) instämmer i Hans-Åke Jönssons (C) yrkande.

     Proposition och omröstning
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkandet om att föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna återrapporteringen.
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Ordföranden ställer proposition på Hans-Åke Jönssons (C) tilläggsyrkande om beslut för 
samhällsbyggnadsnämndens egen del och Nicklas Oddsons (KD) yrkande om avslag till 
samma tilläggsyrkande.

Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla Hans-Åke Jönssons 
(C) tilläggsyrkande.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen.

    Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del

    att uppdra åt huvuduppdragschefen att undersöka om det är möjligt att köpa in en 
temporär strandpromenad i form av en matta som ska kunna läggas ut under 
innevarande badsäsong. Mattan ska medge möte av rullstolar och med hjälp av 
finansiella omdisponeringar ska utgiften klaras inom befintlig ram.

Protokollsanteckning
Kristdemokraterna är positiva till att tillgänglighetsanpassa stranden.
Vi anser dock att utredningen presenterar ett för dåligt utbud med endast ett alternativ.
Alternativet är dessutom dyrt med tanke på att förslaget endast avser ett test.

Frågor som om bredden på 150cm räcker till för möte med rullstolar eller permobil är inte gjord och en 
bredare matta medför ytterligare kostnader.

Då det inte finns en presenterad finansiering och investeringen inte finns med i årets budget, anser vi att 
frågan utredas vidare och fler alternativ utvärderas innan beslut fattas.

Nicklas Oddson (KD)
Ledamot SBN

    ____

(S) deltar inte i ärendet. Detta med hänvisning till det ställningstagande som (S) hade i KS 20-05-06 
både gällande beslut och reservation.
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Gert Nilsson (S)

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
SHU
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SBN § 151 Dnr. SBN 2020/85   

Fråga om hyresreducering på Stortorget - Åtgärder för att 
underlätta för näringslivet pga Corona/Covid-19 

Ärendebeskrivning
Restaurangbranschen har visat sig vara en av de grupper som påverkas av ett vikande 
kundunderlag. Två stycken ansökningar om önskad hyresreducering har inkommit till 
huvuduppdrag samhälle. Anledningen till ansökningarna är den drastiska minskningen av 
besökare som Coronaviruset/Covid-19 medfört. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-26
Taxa för upplåtelse av offentlig plats från 1 januari 2015
Ansökan från Helt Enkelt 2020-04-20
Ansökan från Simons 2020-04-27

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Anders Lundin

Yrkanden 
Magnus Jonsson (S) yrkar att hyresreduceringar med 50 % godkänns under perioden 1 april 
till 31 oktober 2020

Hans-Åke Jönsson yrkar att hyresreduceringar med 20% godkänns under perioden 1 april 
till 31 oktober 2020

Niclas Oddson (KD), Tomas Fjellner (M), Anita Rosén (L), Alexander Johnsson 
(SD)instämmer i Hans-Åke Jönssons (C) yrkande.

Benny Persson (V) instämmer i Magnus Jonssons (S yrkande.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på Magnus Jonssons (S) med fleras yrkande om att 
godkänna hyresreduceringar med 50% och Hans-Åke Jönssons (C) med fleras yrkande om 
att godkänna hyresreduceringar på 20%. 

Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med Hans-Åke 
Jönssons (C) yrkande.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att     godkänna hyresreduceringar med 20% under perioden 1 april till 31 oktober 2020.

Beslutet ska expedieras till
SHU
Sökande
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SBN § 152 Dnr. SBN 2019/326   

Ansökan om ändring av vägklass, Margretetorps VF

Ärendebeskrivning
Margretetorps vägförening ansöker om ändring av vägklass.

Beslutsunderlag
     Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle  2020-05-20
     Ansökan om ändrad vägklass från Margretetorps vägförening 2019-12-10
     Resultat trafikmätning

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut i enlighet med tjänsteutlåtandet. 
Hans-Åke Jönsson (C), Per Skantz (M) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att klassa om Margretetorps vägförening till vägklass hög eftersom vägföreningen 
uppfyller Trafikverkets klassificeringskrav.

Beslutet ska expedieras till
     Sökanden

Huvuduppdrag Samhälle/Kultur och stad
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SBN § 153 Dnr. SBN 2020/5   

Ställplatser för husbilar

Ärendebeskrivning
Den 6 maj 2020 gav kommunstyrelsen i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att 
iordningsställa minst 20 ställplatser för husbilar inom fem områden: Råbocka, 
Valhallsvägen, grusparkering Klitterhus, parkering Industrigatan samt parkering Pilen. På 
samma möte gav man även Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på 
taxa för husbilar, vilket nämnden tog beslut om 12 maj (zon 4: 150 kr/dygn).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 24 2020-05-26
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2020-05-18
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 92 2020-05-06

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Magnus Jonsson 
(S), Alexander Johnsson (SD), Benny Persson (V), Anita Rosén (L), Gert Nilsson (S) och 
BrittMarie Hansson (S) instämmer i yrkandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att anlägga 25 ställplatser till sommaren 2020 på 
områdena Råbocka, Valhallsvägen, Grusparkering Klitterhus, Parkering 
Industrigatan 1 och Parkering Pilen enligt beskrivning i tjänsteutlåtande, samt

att uppdra åt huvuduppdrag samhälle att anlägga 5 ställplatser vid Svens Jons Udde 
inför sommaren 2021.

Beslutet ska expedieras till
HU Samhälle/ Stadsmiljöenheten
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SBN § 154 Dnr. SBN 2020/89   

Förslag på omfördelning inom investeringsbudgeten 2020 
p g a överskott

Ärendebeskrivning
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende den 
skattefinansierade investeringsbudgeten uppgår prognosen för årets totala utgifter till 116,3 
mnkr i jämförelse med budget på 109,8 mnkr. Året väntas alltså sluta med en negativ 
avvikelse på 6,5 mnkr. Denna prognos är en kombination av ett stort underskott i projekt 
91958 Klippanvägen ombyggnad, -25,0 mnkr, och en rad överskott i andra projekt. 

Budget för Klippanvägen finns enligt Kommunfullmäktiges beslut i november 2019 år 
2021 med 28,0 mnkr, varav nämnden önskar tidigarelägga 25 mnkr. I fem andra projekt 
föreligger definitiva överskott, medel som nämnden vill användas till andra insatser i år. 
Här föreslås omdisponering av dessa medel. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2020-06-05

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtandet med 
följande ändring av att-sats två och tre:
Förslag till omdisponering av medel för projekt 90009 (Ängelholmsförslaget) om 0,35 mnkr kr samt 
projekt 91969 (Hjärnarps IF) om 1,8 mnkr stryks. 
Magnus Jonsson (S) instämmer i yrkandet.

Ajournering
Mötet ajourneras kl. 18:45-18:50

Yrkanden forts. 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtandet men med 
hänvisning till nämndens beslut i ärende SBN 2020/111 att utreda möjligheterna att få på 
plats en tillfällig strandpromenad redan i år (SBN 2020-06-09 §150) ska förslaget justeras 
som följer: 
Tredje att-satsen: 

i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera 0,8 mnkr till projekt 
91969 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP inom investeringsram för 
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Nämnden för kultur, idrott och fritid samt 0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra 
vägen,

Fjärde att-satsen:
i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna flytta 1 mnkr till en tillfällig strandpromenad 
(SBN 2020-06-09 § 150).

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på å ena sidan BrittMarie Hanssons (S) med fleras yrkande 
och å andra sidan sitt eget yrkande och finner att nämnden har beslutat i enlighet med sitt 
eget, dvs. ordförandens, yrkande.

Omröstning begärs och verkställs med ja-röst för ordföranden Tomas Fjellners (M) 
yrkande och nej-röst för BrittMarie Hanssons (S) yrkande:

Omröstningen utfaller med resultatet 9 ja-röster och 4 nej-röster:
Ja-röster: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Alf Carlsson (M), Per Skantz 
(M), Staffan Laurell (M), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) 
och Tomas Fjellner (M).
Nej-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Gert Nilsson (S) och Benny 
Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att i projekt 91958 Klippanvägen ombyggnad tidigarelägga 25,0 mnkr från 2021 års 
anslag till årets budget,

att i projekt 90160 Lindahagatunneln flytta sammanlagt 4,5 mnkr till följande projekt: 
1,4 mnkr Arenastaden; 0,5 mnkr till 91958 Klippanvägen ombyggnad avseende 
effektbelysning i rondellerna; 0,3 mnkr till Komposteringsyta för hö; 0,6 mnkr till 
91800 Lekplatser; 1,0 mnkr till projekt 91960 - Ombyggnad runt Villanskolan för att 
bygga om fartguppen vid Cooprondellen;  0,35 mnkr till 90156 GC-bro vid 
Hembygdsparken; samt 0,35 mnkr till 90001 Ängelholmspaketet utredning, samt

att i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna omdisponera 0,8 mnkr till projekt 
91969 Tillbyggnad omklädningsrum Hjärnarps IP inom investeringsram för 
Nämnden för kultur, idrott och fritid samt 0,2 mnkr till Utbyte av belysning längs 
Östra vägen,

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del

att i projekt 90180 Nedgångar, staket vid klitterna flytta 1 mnkr till en tillfällig 
strandpromenad (SBN 2020-06-09 § 150), 
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att i projekt 92000 Badstränder, upprustning flytta 0,3 mnkr till projekt 92002 
Badbrygga vid Klitterhus,

att i projekt 93928 Södra vägen flytta 0,4 mnkr till 91961 ÅVS ny trafikplats samt 0,1 
mnkr till 92002 Badbrygga vid Klitterhus, sammanlagt 0,5 mnkr,

att i projekt 93933 Nybrovägen flytta 0,6 mnkr till Ombyggnad belysning 
Tegelbruksbron samt 0,4 mnkr till Utbyte av belysning längs Östra vägen, 
sammanlagt 1,0 mnkr. 

Reservation
BrittMarie Hansson (S) meddelar att hon reserverar sig mot beslutet.

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen 
Huvuduppdrag Samhälle
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
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SBN § 155 Dnr. SBN 2019/298   

Svar på Ängelholmsförslag - förslag om övergångsställen 
och cykelövergång över Helsingborgsvägen

Ärendebeskrivning
 Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande nytt övergångsställe och cykelövergång     
över Helsingborgsvägen. Förslagsställaren föreslår att kommunen anordnar ett 
övergångställe för gående och cyklister, så snabbt som möjligt. Detta för att det idag saknas   
övergångställen, vägen är hårt trafikerad och att det finns många verksamheter längs vägen.

 
     Förslaget är inlämnat den 9 oktober 2019 och det har fått 55 röster.

Beslutsunderlag
     Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2020-05-18
     Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 63 2020-03-10

Ängelholmsförslaget - förslag om övergångsställen och cykelövergång över   
Helsingborgsvägen

Yrkanden 
Anita Rosén (L) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtandet. Magnus Jonsson 
(S) instämmer i yrkandet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget och publicera detta beslut och motiveringen till 
beslutet på kommunens webbplats såsom nämndens svar till förslagslämnaren, 
samt

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att skylta den norra befintliga passagen på 
Helsingborgsvägen med varning för korsande cykeltrafik samt

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att utforma den södra passagen med 
fartdämpning genom upphöjd vägbana samt skyltning och målning för 
cykelöverfart.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via Abou
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SBN § 156 Dnr. SBN 2019/316   

Svar på medborgarförslag om en lekplats i Gånarp

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om anläggande av lekplats i Gånarp.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2020-05-19
Svar på medborgarförslag om lekplats i Gånarp
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 255 2018-10-29
Medborgarförslag om lekplats i Gånarp 2018-10-10

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren
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SBN § 157 Dnr. SBN 2020/16   

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2020

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut i delegationsärenden under perioden 2020-05-01 – 2020-05-31.

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut 2020-05-01 – 2020-05-31 gällande bostadsanpassningsbidrag 
2. Delegationsbeslut från bygglovsenheten 2020-05-01 – 2020-05-31 
3. Delegationsbeslut trafik (lokala trafikföreskrifter och dispenser för transporter) 2020-

05-01 – 2020-05-31

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut 
för perioden 2020-05-01 – 2020-05-31:

1. Bostadsanpassningsbidrag
2. Beslut från bygglovsenheten
3. Trafik ((lokala trafikföreskrifter och dispenser för transporter)

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 158 Dnr. SBN 2020/15   

Ärenden för kännedom - SBN 2020

Ärendebeskrivning
1. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2020-05-26

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-06-09

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 159 Dnr. SBN 2020/14   

Domstols- och myndighetsbeslut 2020 till 
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

Ärendebeskrivning
a. Mark- och miljödomstolens dom, 2020-05-08, mål nr P 1885-20 B 19-1059

gällande överklagande av beslut att ta ut en byggsanktionsavgift 
för att ha uppfört ett  uterum utan startbesked på fastigheten 
Forellen 1, Sörmlandsgatan 9. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

b. Mark- och miljödomstolens dom, 2020-05-12, mål nr P 1537-20 B 19-1042
gällande överklagande av bygglov för ändring av enbostadshus 
på Torpet 4, Fäladsvägen 12, Skälderviken.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

c. Mark- och miljödomstolens dom 2020-05-26, mål nr P 5367-19 B 19-0085
gällande överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva ett 
beslut gällande rivningslov för rivning av befintligt garage och 
orangeri samt bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten 
Kungsfågeln 1, Fridhemsgatan 1.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
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