
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-12

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams, 2021-01-12, kl. 13:00-16.20

Beslutande: Tomas Fjellner (M), på plats i rum Blå
Hans-Åke Jönsson (C)
Magnus Jonsson (S)
BrittMarie Hansson (S)
Helena Böcker (MP), tjänstgörande ersättare istället för Anita Rosén 
(L)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef, på plats i rum Blå
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum Blå
Linda Svederberg, planchef, §§ 1-3
Amelie Hillåker, planarkitekt, §§ 3-6
Ilir Musa, planarkitekt, § 3
Torbjörn Nilsson, planarkitekt, §§ 3-4
Carl Fogelklou, planarkitekt, §§ 3-4
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör, §§ 4-6
Anders Lundin, enhetschef §§ 4-7
Sofie Pragler, planeringschef, §§ 7-10
Richard Dahl, belysningsingenjör, § 7

Utses att justera: Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S)
Paragrafer: 1-10

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Tomas Fjellner (M)

Justerare ___________________________________________________
Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-12

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden AU

Sammanträdesdatum: 2021-01-12

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-19

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-10

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-01-12

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Val av justeringspersoner

2 Godkännande av dagordningen

3 Revidering av planuppdrag samt justering av plangräns för 
detaljplanerna Ängelholm 3:136 m.fl. (kontor, bostäder, centrum) och 
Ängelholm 3:136 m.fl. (parkeringshus), Stationsområdet, Ängelholm 

4 Samråd om detaljplan för Klitterbyn 2 m fl, Havsbaden, Ängelholm 2019/172

5 Antagande - Detaljplan Samskolan 3  2018/1

6 Information om krav gällande översvämningsrisker och -scenario 

7 Utredning gatubelysning Errarps byaväg samt Åkersholmsvägen 2020/225

8 Uppföljning intern kontroll 2020 2019/320

9 Intern kontroll, plan för 2021 2020/286

10 Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide 

2020/195
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 1

Val av justeringspersoner

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås till justerare av protokollet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att utse Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) till justerare av protokollet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 2

Godkännande av dagordningen

Det föreslås inga ändringar utifrån utsänd dagordning. 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 3

Revidering av planuppdrag samt justering av 
plangräns för detaljplanerna Ängelholm 3:136 m.fl. 
(kontor, bostäder, centrum) och Ängelholm 3:136 
m.fl. (parkeringshus), Stationsområdet, Ängelholm

Planarktiekt, Amelie Hillåker och planarkitekt, Ilir Musa, informerar om ärendet, 
”Revidering av planuppdrag samt justering av plangräns för detaljplanerna 
Ängelholm 3:136 m.fl. (kontor, bostäder, centrum) och Ängelholm 3:136 m.fl. 
(parkeringshus), Stationsområdet, Ängelholm”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 4 Dnr. SBN 2019/172, KS 2019/317, 
PL 17-2019

Samråd om detaljplan för Klitterbyn 2 m.fl, 
Havsbaden, Ängelholm

Planarkitekt, Torbjörn Nilsson, informerar om ärendet ”Samråd om detaljplan för 
Klitterbyn 2 mfl, Havsbaden Ängelholm.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 5 Dnr. SBN 2018/1, 

Antagande - Detaljplan Samskolan 3

Planarkitekt, Carl Fogelklou, informerar om ärendet ”antagande – detaljplan 
Samskolan 3”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 6

Information om krav gällande översvämningsrisker 
och -scenario

Hållbarhetsingenjör, Geraldine Thiere, informerar om ärendet ”krav gällande 
översvämningsrisker – scenario”.

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 7 Dnr. SBN 2020/225, 

Utredning gatubelysning Errarps byaväg samt 
Åkersholmsvägen

Ärendebeskrivning
Den 22 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige, § 171, om en gatubelysningspolicy 
för Ängelholms kommun. Kommunen ska förse invånarna med rimlig mängd 
belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa 
förutsättningar för att ohälsa förebyggs under den mörka tiden av dygnet. Samtidigt 
är kommunens målsättning att få en så energieffektiv och trafiksäker 
belysningsanläggning som möjligt. 

Trafikverket planerar för ny gång- och cykelväg från Pomona mot Valhall. På denna 
sträcka är Trafikverkets och kommunens belysning sammankopplad och 
kommunen säljer el till Trafikverkets belysning på Kungsgårdsleden/Barkåkravägen 
(väg 1710). Vid ombyggnad ska belysningen separeras och detta medför behov av 
vissa åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 3 november 2020
Bilaga 1 Utredning Errarps byaväg samt Åkersholmsvägen
Bilaga 2 Kriterier för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till mindre 
tätorter på landsbygd
Bilaga 3 Gatubelysningspolicy för Ängelholms kommun
Bilaga 4 Karta Ängelholms kommun samt detaljkarta

Yrkande
Magnus Jonsson (S) och Hans-Åke Jönsson(C) yrkar att ärendet lämnas vidare till 
Samhällsbyggnadsnämnden utan eget beslutsförslag.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att skicka ärendet vidare till Samhällsbyggnadsnämnden utan 
eget beslutsförslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 8 Dnr. SBN 2019/320, 

Uppföljning intern kontroll 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).

För helåret ska rapportering göras som en sammanfattning av tidigare rapporter 
med tillägg av det som framkommit under höstens granskning av samtliga 13 
punkter i planen. Resultatet av uppföljningen visar på mindre avvikelser avseende 
sju punkter.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-15
Bilaga 1. Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2020
Bilaga 2. Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-11 § 18

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden 
besluta

att godkänna uppföljningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 9 Dnr. SBN 2020/286, 

Intern kontroll, plan för 2021

Ärendebeskrivning
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-16
Bilaga 1. Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden 
besluta

att anta intern kontrollplan 2021, samt

att återrapportering av status för uppföljning av intern kontroll sker löpande i 
samband med budgetuppföljning och samlat för helåret i separat rapport.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att ge handläggaren i uppdrag att inför Samhällsbyggnadsnämnden genomföra 
redaktionella ändringar i beslutsunderlaget
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden AU
2021-01-12

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 10 Dnr. SBN 2020/195, 

Motion från Lars Nyander (S) - Ängelholm behöver en 
tillgänglighetsguide

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen tar 
fram en tillgänglighetsguide. Motionären beskriver att personer med 
funktionshinder ska kunna planera sina besök i butiker, restauranger och andra 
offentliga lokaler och slippa överraskas av hinder som på olika sätt hindrar 
tillgängligheten. En tillgänglighetsguide skulle gagna kommunen, näringslivet, 
kulturverksamheterna och föreningslivet men framförallt medborgarna. 
Motionären avslutar med att flera kommuner runt om i landet redan har tagit fram 
en tillgänglighetsguide.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande, daterat 11 december 2020

2. Motion från Lars Nyander (S) – Ängelholm behöver en tillgänglighetsguide, 
daterad 2020-06-15, KS 2020/319

3. Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till kommunstyrelsen, 
2020-06-22 § 141

4. Kommunstyrelsen remitterar motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande, 2020-07-01, KS 2020/319

Yrkande
Magnus Jonsson (S) och Hans-Åke Jönsson (C) yrkar att ärendet lämnas över till 
Samhällsbyggnadsnämnden utan eget beslutsförslag.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att skicka över ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden utan eget beslutsförslag.
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