
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Digitalt via Teams, 2021-03-30, kl. 14:00-19.20

Beslutande: Tomas Fjellner (M), på plats i rum 429
Hans-Åke Jönsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Per Skantz (M)
BrittMarie Hansson (S)
Anita Rosén (L)
Anton Nyroos (S)
Nicklas Oddson (KD), §§ 39-52
Alexander Johnsson (SD)
Staffan Laurell (M)
Bo Salomonsson (SD, §§ 39-50
Benny Persson (V)
Alf Carlsson (M)
Lennart Engström (KD), tjg ersättare §§ 53-58
Johan Wifralius (SD), tjg ersättare §§ 51-58

Ersättare: Anders Källström (M)
Mats Widén (C)
Jennie Fredriksson (S)
Stephan Persson Tyrling (M)
Lennart Engström, §§ 39-52
Gert Nilsson (S)
Helena Böcker (MP)
Johan Wifralius (SD), §§ 39-50
Sven Aidemark (L)
Bo Salomonsson (SD), §§ 52-58

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef på plats i rum 429
Daniel Sjölin, nämndsekreterare på plats i rum 429
Johan Maniet, bygglovshandläggare, § 1-3
Edvin Hansson, planarkitekt, §§ 39-47
Malin Haraldsson, planarkitekt, §§ 39-47
Annika Enberg, enhetschef, §§ 39-48
Anders Lundin, enhetschef, § 48
Pernilla Theselius, stadsarkitekt, §§ 49-50
Annica Jörgensen, parkingenjör, §§ 49-50
Björn Adlerberth, gatuingenjör, § 51
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, §§ 54-55
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 53-56

Utses att justera: Hans-Åke Jönsson (C) , Magnus Jonsson (S)
Paragrafer: 39-58
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Tomas Fjellner(M)

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

Sammanträdesdatum 2021-03-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-03-30

Datum för anslags uppsättande: 2021-04-08

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

39 Godkännande av dagordningen

40 Val av justeringspersoner och dag för justering

41 Budget 2022 och plan 2023-2024 2021/1

42 Skriftlig Information från huvuduppdragschefen

43 Skriftlig information -Status Ängelholmspaketet

44 Skriftlig information -Planbesked Ängelholm 3:138 2021/33

45 Samråd, detaljplan Munka Ljungby 3:11 2019/24

46 Samråd, detaljplan Magnarp 5:44 mfl 2020/167

47 Riktlinjer för storlek på friyta vid förskola och grundskolor 2021/54

48 Principbeslut hushållsnära avfallshantering- 2020/77

49 Delprojekt - utveckling av växthustomten 2021/63

50 Delprojekt - arkitekttävling för en ny bro över Rönne å 2020/237

51 GC - bana Munka Ljungby till Hjärnarp 2020/217

52 Avsteg från riktlinjer för driftbidrag till enskild väghållning pga covid-19 
pandemin 

2021/35

53  Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning 2021/68

54 . -Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsverksamhet 
samt rivning av del av befintlig byggnad 

2021/72

55 . Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
återvinningsstation 

2021/73

56  ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus

2021/9
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-03-30

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

57 Kännedomsärenden 2021/12

58 Redovisning av delegationsbeslut 2021/10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 39

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar föreslås utifrån utsänd dagordning.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 40

Val av justeringspersoner och dag för justering

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås som justeringspersoner, 
samt att justeringsdag blir 2021-04-08.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) till justeringspersoner, 
samt

att dag för justering blir 2021-04-08
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 41 Dnr. SBN 2021/1, 

Budget 2022 och plan 2023-2024 - 

Ekonom Anders Kronfelt och huvuduppdragschef Pernilla Fahlstedt informerar 
om arbetet med budget 2022 och plan 2023-2024.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 42

Skriftlig Information från huvuduppdragschefen

Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef, informerar skriftligt om aktuella frågor 
inom huvuduppdrag Samhälle.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 43

Skriftlig information -Status Ängelholmspaketet

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om hur statusen är och 
arbetet går med Ängelholmspaketet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 44 Dnr. SBN 2021/33, KS 2021/67

Skriftlig information -Planbesked Ängelholm 3:138

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om ärende gällande 
planbesked för fastigheten Ängelholm 3:138.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 45 Dnr. SBN 2019/24, KS 2019/38

Samråd, detaljplan Munka Ljungby 3:11 

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en ny grundskola med cirka 
500 elever, samt en förskola för cirka 80 barn i Munka Ljungby. Planen innehåller 
även en yta med naturmark där dagvattnet från området kan fördröjas. För att 
möjliggöra för skola behövs även infrastruktur i form av gator samt gång- och 
cykelstråk.

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked 2019-02-03 §18.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 11 mars 2021
• Bilaga 1. Samråd Plankarta Munka Ljungby m fl 2021-03-11
• Bilaga 2. Samråd Planbeskrivning Munka Ljungby 3:11 m fl 2021-03-11

Föredragande tjänsteperson
Edwin Hansson, planarkitekt

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L), 
Benny Persson (V), Hans-Åke Jönsson (C) och Alexander Johnsson (SD)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för samråd, samt

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

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag samhälle/Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 46 Dnr. SBN 2020/167, KS 2020/361, 
PL 20-0012

Samråd, detaljplan Magnarp 5:44 mfl 

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att upphäva delar av två befintliga detaljplaner med 
anledning av en ny gång- och cykelbana samt ny busshållplats längs med Magnarps 
Byaväg. 

Planförslaget innefattar upphävande av delar av detaljplanerna B 547 och B 571.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-02 § 253 att meddela positivt planbesked för 
fastigheten Magnarp 5:44 m fl samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva planläggning av området. 

Planenheten föreslår att förslaget godkänns för samråd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 9 mars 2021
 Bilaga 1. Samråd Plankarta – Del av Magnarp 5:44 m fl – 2021-03-05
 Bilaga 2. Samråd Planbeskrivning – Del av Magnarp 5:44 m fl – 2021-03-05

Föredragande tjänsteperson
Malin Haraldsson, planarkitekt

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell 
(M), Magnus Jonsson (S), Anita Rosén (L), Anton Nyroos (S), Benny Persson (V) 
och Alexander Johnsson (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för samråd, 

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

att beslutet förklaras som omedelbart justerat.

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 47 Dnr. SBN 2021/54, KS 2019/94

Riktlinjer för storlek på friyta vid förskola och 
grundskolor

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 17 april 2019 att uppdra åt Familje- och 
utbildningsnämnden att i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden utreda behovet 
av riktlinjer för nya förskolors och skolors friyta. Friyta är en mätbar kvalitet för 
förskole- och grundskolegårdar. Vidare beslutades att uppdraget ska följas upp på 
kommunstyrelsens arbetsutskott samverkan senast i augusti 2019. Huvuduppdrag 
Samhälle och huvuduppdrag Lärande och familj har samverkat den 23 augusti 
2019.

Uppföljning av uppdrag till Lärande och familj att ta fram styrdokument för 
nybyggnation av skolor och förskolor skedde i kommunstyrelsen den 16 oktober 
2019. Kommunstyrelsen beslutade då bland annat att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med Familje- och utbildningsnämnden och 
Miljö- och tillståndsnämnden arbeta fram förslag till riktlinjer för nya skolor och 
förskolors friyta. 

Därefter har projektgruppen arbetat fram ett förslag till riktlinjer med 
representanter från: Planenheten, bygglovsenheten, miljöenheten, Stadsmiljö, 
Lärande och familj, Mark- och exploatering samt Ängelholmslokaler. 
Projektgruppen färdiga förslag till riktlinjer har sedan Miljö- och tillståndsnämnden 
och Familje- och utbildningsnämnden haft möjlighet att yttra sig på inför 
kommande beslut i Samhällsbyggnadsnämnden och sedan Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 4 mars 2021
Bilaga 1 Förslag på Riktlinjer för skolor och förskolors friyta, 2021-03-18
Bilaga 2 Sammanträdesprotokoll med yttrande från Miljö- och tillståndsnämnden, 
2021-02-18 § 19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga 3 Sammanträdesprotokoll med yttrande från Familje- och 
utbildningsnämnden, 2021-02-25 § 14 
Bilaga 4 Friytor vid befintliga skolor i Ängelholms kommun 2021-03-18

Föredragande tjänsteperson
Malin Haraldsson, planarkitekt

Yrkande
Magnus Jonsson (S) yrkar avslag på andra att-satsen och att det inte ska ges 
möjlighet till avsteg i riktlinjerna. 

Hans-Åke Jönsson (C), Anita Rosén (L), Per Skantz (M) och Alexander Johnsson 
yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner en majoritet för det 
förslag som finns i tjänsteutlåtandet. Votering begärs och verkställs. Den som 
röstar för förslaget från tjänsteutlåtandet röstar JA och den som röstar på Magnus 
Jonsson yrkande röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 
NEJ-röster. De som röstade JA var: 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). Röstade NEJ 
gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) och Benny 
Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till riktlinjer för skolor och förskolors friyta, samt

att översända förslaget med samtliga bilagor till kommunstyrelsen för beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Tillgången för bra friytor är viktigt för alla skolor. Under behandlingen av ärendet 
kom diskussionen att fokusera på möjligheten till undantag som ingår i beslutet. 
Risken för att denna nödutgång blir frekvent använd på ett ej avsett sätt när det 
gäller skolor med högstadium diskuterades. I underlaget uttalas tydligt att det är 
undantag som skall tillämpas med stor restriktivitet. 

Tjänsteorganisationen Bekräftade tydligt att detta är undantagsfall och kommer att 
hanteras som sådana med stor restriktivitet. Det finns tydliga möjligheter för 
tjänsteorganisationen att "slå ner på " fall där undantaget tillämpas felaktigt. Med 
dessa uttalanden nöjer jag mig och utgår ifrån att skolor framöver planeras enligt 
huvudprinciperna.   

/Hans-Åke Jönsson( C)

Reservation
Vi anser att Boverkets rekommendationer ska gälla utan avsteg och undantag. 

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)  

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Plan
Bygglov
Miljö
Lärande och familj
Stadsmiljö
Mark- och exploatering
Ängelholmslokaler
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 48 Dnr. SBN 2020/77, 

Principbeslut hushållsnära avfallshantering

Ärendebeskrivning
I Ängelholms kommun finns vägar som enligt Transportarbetarförbundet (facket) 
inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler. Kommunen, NSR och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning, så snart som möjligt, gällande de fastigheter som 
ligger längs tvärgatorna till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra 
Vårvägen, Backstigen, Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden. 

Huvuduppdrag Samhälle har tillsammans med NSR tagit fram förslag till lösning i 
det aktuella området. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2021
• NSR ”Konkret förslag: Havsbaden från” daterat den 15 mars 2021

Föredragande tjänsteperson
Anders Lundin, enhetschef

Yrkande
Magnus Jonsson (S) yrkar att andra att-satsen ändras till att ”berörda fastighetsägare 
faktureras”. Bifall till Magnus Jonssons förslag från: BrittMarie Hansson(S), Benny 
Persson (V) och Anton Nyroos (S)

Staffan Laurell (M), Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD) och Anita 
Rosén (L) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två yrkandena och finner en majoritet som 
ställer sig bakom förslaget i tjänsteutlåtandet i sin helhet. Votering begärs och 
verkställs. Den som röstar för förslaget i tjänsteutlåtandet röstar JA. Den som 
röstar på Magnus Jonssons förslag röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 
JA-röster och 4 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), 
Alexander Johnsson (SD), Alf Carlsson (M), Per Skantz (M), Staffan Laurell (M), 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Nicklas Oddsson (KD) och Tomas 
Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), 
Anton Nyroos (S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att från Samhälles Intraprenadsenhet beställa fram- och tillbakadragning av 
avfallskärl 1 och 2 för de 23 fastighetsägarna, som ligger längs tvärgatorna till 
Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, 
Backstigen, Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) och vars fastigheter 
inte angränsar till Klittervägen i Havsbaden,

att extra kostnader för detta läggs på renhållningskollektivet genom fakturering 
till NSR, samt

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att ta fram en alternativ långsiktig 
lösning och presentera denna för nämnden senast under hösten 2021.

Reservation
Undertecknade reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket är att 
berörda fastighetsägare ska faktureras. 

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)  

Beslutet ska expedieras till
• Samhälle/Miljöenheten
• Samhälle/Stadmiljöenheten
• NSR
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 49 Dnr. SBN 2021/63, KS 2019/378

Delprojekt - utveckling av växthustomten

Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Samhälle har fått i uppdrag att inventera de förslag som finns om 
en park på Växthustomten och fatta beslut om de åtgärder som nämnden anser 
lämpliga.

En ny park på Växthustomten är ett delprojekt inom Ängelholmspaketet, och ska 
medverka till att uppfylla dess intentioner med att skapa plats för människor och 
möten i stadskärnan och utveckla de gröna områdena i stadens centrala delar. 

Utifrån tidigare visionsskisser för platsen, medborgardialog och workshops, har ett 
gestaltningsförslag för parken tagits fram. Utgångspunkten har varit att bevara och 
utveckla platsens många och stora befintliga naturvärden.

Tidplan för genomförandet av parken kommer att vara beroende av tidplanen för 
genomförandet av Klippanvägens förlängning. En helt färdig park kan inte finnas 
på plats förrän efter färdigställandet av gatan.

Kostnader för genomförandet av parken har beräknats till 10,3 Mkr. Kostnaderna 
fördelas på fyra år.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-15
• Beslut KS § 186 Fördelning av uppdrag för genomförande av 

Ängelholmspaketet
• Bilaga 01 Plan, sektioner, fågelperspektiv
• Bilaga 02 Tidplan
• Bilaga 03 Kalkyl
• Bilaga 04 Presentation styrgrupp 210311

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Theselius, stadsarkitekt
Annica Jörgensen, parkingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Deltar inte i beslutet
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos(S) och Benny Persson 
(V) 

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), Anita Rosén (L) och Alexander 
Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna gestaltningsförslaget i sin huvudsakliga utformning,

att godkänna förslag till budget och tidplan,

att uppdrag åt Huvuduppdrag Samhälle att ta med förslag till budget i kommande 
budgetprocesser från 2022 och framåt, samt

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna återrapporteringen.

Protokollsanteckning
Förslaget angående Växthustomten är mycket attraktivt!. Trots detta deltar (S) inte i 
beslutet på grund av att aktuellt område för Växthustomten är kopplat till 
Klippanvägens förlängning och ny bro som ska ersätta Pyttebron där vi har en 
avvikande uppfattning.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyros (S)

Beslutet ska expedieras till
• HU Samhälle/Stadsarkitekten
• Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 50 Dnr. SBN 2020/237, KS 2019/378

Delprojekt - arkitekttävling för en ny bro över Rönne 
å

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för 
en ny bro i Klippanvägens förlängning över Rönne å.

En arkitekttävling är ett sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion 
och ekonomi och samtidigt välja den bästa arkitekten. Det blir möjligt genom att en 
arkitekttävling är en godkänd form av upphandling enligt Lagen om offentlig 
upphandling – LOU.

Underlaget till tävlingen utgörs av tävlingsprogrammet. Tävlingsprogrammet tas 
fram i en projektgrupp inom huvuduppdrag Samhälle, med hjälp av experter och 
utifrån resultat av workshops som anordnats med en bredd av kompetenser. 
Genom att tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter så 
kvalitetssäkras den. 

Tävlingsstart är planerad till maj 2021. En vinnare i tävlingen beräknas kunna koras 
i december 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-15
• Beslut KS § 214 Ordförandeförslag om uppdrag att genomföra en tävling för 

en ny bro i Klippanvägens förlängning
• Bilaga 1: Utkast program layout, 210326

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Theselius, stadsarkitekt

Deltar inte i beslutet
Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) och Benny Persson 
(V)
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Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet: Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), 
Anita Rosén (L) och Alexander Johnsson (SD)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen,

att godkänna beskrivningarna av mål, syfte och vision med en ny bro, 

att godkänna programmet till sitt huvudsakliga innehåll och utformning, samt

att delegera till Huvuduppdragschef för Samhälle att godkänna mindre 
förändringar i programmet i syfte att uppnå eventuella synpunkter från Sveriges 
arkitekters tävlingsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att paragrafen justeras omedelbart

Protokollsanteckning
Vi socialdemokrater deltar inte i beslutet. Vår uppfattning är att varken den 
tilltänkta vägdragningen eller ny bro ska verkställas.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos(S)

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
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SBN § 51 Dnr. SBN 2020/217, 

Medfinansieringsavtal för gång- och cykelväg mellan 
Hjärnarp och Munka Ljungby

Ärendebeskrivning
Trafikverket bygger ut gång- och cykelvägnätet längs det statliga vägnätet enligt den 
regionala cykelvägsplanen. En sträcka som kommunen angivit som prioriterad i 
arbetet med den regionala cykelvägsplanen är mellan Hjärnarp och Munka Ljungby. 
Trafikverket har nu tagit fram ett förslag på medfinansieringsavtal för byggnation 
av gång- och cykelväg längs 1788 mellan Hjärnarp och Munka Ljungby. Syftet med 
avtalet är att reglera  respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.

Beslutsunderlag
-Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle gällande medfinansieringsavtal för gång
och cykelväg mellan Hjärnarp och Munka Ljungby daterat 10 mars 2021
-Medfinansieringsavtal GC Hjärnarp – Munka Ljungby

Föredragande tjänsteperson
Björn Adlerberth, gatuingenjör

Yrkande
Magnus Jonsson (S), Staffan Laurell (M), Hans-Åke Jönsson (C), Anton Nyroos (S), 
Benny Persson (V), BrittMarie Hansson (S), Nicklas Oddson (KD), Anita Rosén 
(L) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna medfinansieringsavtalet omfattande sträckan mellan södra 
anslutningen på Toarps byaväg och befintlig gång- och cykelväg vid 
bergtäkten norr om Munka Ljungby,

att delegera till chef för huvuduppdrag Samhälle att underteckna 
medfinansieringsavtalet, samt

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ha med frågan i kommande 
budgetprocesser.

Beslutet ska expedieras till
HU Samhälle/Stadsmiljö
Kommunstyrelsen
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SBN § 52 Dnr. SBN 2021/35, 

Avsteg från riktlinjer för driftbidrag till enskild 
väghållning pga covid-19 pandemin 

Ärendebeskrivning
Enligt Ängelholms kommuns riktlinjer för bidrag till enskild väghållning ska 
vägföreningen redovisa sitt årsmötesprotokoll till kommunen senast i november. På 
grund av den pågående pandemin har flera av föreningarna svårt att anordna ett 
årsmöte då medlemmar ingår i riskgrupperna för covid-19. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 16 februari 2021                         
Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning, dnr KS 2016/788

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på en extra att-sats. Att samhällsbyggnadsnämnden får 
en återrapport senast 31 oktober huruvida årsmötesprotokollen inkommit.
Bifall till Hans-Åkes förslag från: Magnus Jonsson (S), Nicklas Oddson (KD), 
Anton Nyroos (S), Staffan Laurell (M), Alexander Johnsson (SD), Anita Rosén (L) 
och Johan Wifralius (SD).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna utbetalning av årligt driftbidrag till enskild väghållning under 2021, 
utan erhållet årsmötesprotokoll, med anledning av den pågående pandemin. 
Årsmötesprotokoll ska dock redovisas så snart årsmöte hållits. 
Samhällsbyggnadsnämnden förbehåller sig rätten att återkräva utbetalt bidrag 
i de fall en förening åsidosätter kriterierna/sina åtaganden för att erhålla 
bidrag, samt

att återrapport skall göras till Samhällsbyggnadsnämnden gällande 
årsmötesprotokollen senast 31 oktober 2021.
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Beslutet ska expedieras till
Gatuingenjör, Kultur och Stad
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SBN § 53 Dnr. SBN 2021/68, B 2021-000014

Håve 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
teknikanläggning 

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnation av teknikanläggning bestående av två byggnader. En 
ny transformatorkraftstation erfordras för att stärka elnätet i Ängelholms regionen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande              upprättad   2021-02-23
• Ansökan                                     inkommen 2021-01-08
• Nybyggnadskarta inkommen 2021-03-10
• Fasadritning 3 st inkommen 2021-01-08
• Planritning inkommen 2021-01-08
• Plan- sektionsritning inkommen 2021-01-08
• Färg- och materialredovisning inkommen 2021-01-08
• Växtförteckning inkommen 2021-01-08
• Verksamhetsbeskrivning inkommen 2021-02-12

Yrkande
Magnus Jonsson (S) yrkar att ärendet behöver kompletteras och utredas vidare 
avseende marklovet och markens hållfasthet och att miljö- och byggchef Ida 
Persson kan fatta beslut i ärendet på delegation.

Bifall till Magnus Jonssons förslag från: Anton Nyroos (S)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

att delegera till miljö- och byggchef Ida Persson att fatta beslut i ärendet.
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Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
• Miljö- och byggchef Ida Persson
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SBN § 54 Dnr. SBN 2021/72, B 2021-000008

Skräddaren 6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
affärsverksamhet samt rivning av del av befintlig 
byggnad 

Ärendebeskrivning
Ärendet avser tillbyggnad av affärsverksamhet samt rivning av del av befintlig 
byggnad. 
Tillbyggnaden uppförs om ca 1 198 m² byggnadsarea. 

Åtgärden strider mot detaljplanen genom att tillbyggnaden uppförs 4.08 m från 
tomtgräns.  Åtgärden strider mot föreskrivet användningssätt. Detaljplanen tillåter 
industriändamål och åtgärden avser uppförande av lokaler för butik vilket inte ingår 
i begreppet industriändamål.   

Åtgärden bedöms olämplig och bygglov kan därmed inte beviljas i enlighet med 9 
kap. 30 § eller 9 kap. 31 b § PBL.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande              daterat 2021-03-09
• Ansökan inkommen 2021-01-05
• Planritning inkommen 2021-01-05
• Sektionsritning inkommen 2021-01-05
• Fasadritning inkommen 2021-01-05
• Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2021-01-05
• Situationsplan inkommen 2021-01-05
• Planritning inkommen 2021-01-29
• Situationsplan inkommen 2021-01-29
• Verksamhetsbeskrivning inkommen 2021-02-08

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare
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Yrkande
Bifall till ansökan om bygglov från: Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), 
BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L), Lennart Engström (KD), Anton Nyroos 
(S), Per Skantz (M), Benny Persson (V), Alexander Johnsson (SD) och Magnus 
Jonsson (S)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov i enlighet med 9 kap. 31 c § punkt 2 PBL (plan- och 
bygglagen)

Beslutsmotivering
Avvikelsen avseende avstånd till tomtgräns bedöms i sin enskildhet vara en sådan 
liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. Avvikelsen avseende föreskrivet 
användningssätt (affärsverksamhet istället för industri) bedöms innebära en sådan 
annan användning av mark som utgör ett lämpligt komplement till den användning 
som bestämts i detaljplanen, samt utgör ett lämpligt komplement till befintlig 
verksamhet på fastigheten.  Ansökan beviljas i enlighet med 9 kap. 31 c § punkt 2 
PBL. 

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 55 Dnr. SBN 2021/73, B 2020-000923

Ängelholm 5:1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
återvinningsstation 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av återvinningsstation på fastigheten Ängelholm 5:1.
Aktuell åtgärd är redan uppförd på platsen. Nuvarande placering stämmer inte 
överens med beviljat bygglovsärende 2017-000830.  Ansökan bedöms därmed ske 
retroaktivt. Placering sker i en vägkorsning. 

Stadsmiljö har ställt sig negativ till åtgärden med tanke på att placering av ÅVS sker 
mitt i en korsning. En korsning har ett parkeringsförbud på 10 meter.   

Åtgärden är inte lämplig avseende placering ur trafiksynpunkt och strider mot 
gällande detaljplan. Åtgärden bedöms i sin helhet vara olämplig och bygglov kan 
inte beviljas.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande              daterad 2021-03-09
• Ansökan inkommen 2020-09-25
• Fasadritningar inkommen 2020-09-25
• Foto inkommen 2020-10-09
• Foto inkommen 2020-10-23
• Fasadritning inkommen 2020-11-05
• Situationsplan inkommen 2020-11-05
• Översiktskarta inkommen 2020-11-05
• Remissvar inkommen 2021-01-22
• Yttrande inkommen 2021-02-18

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare
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Yrkande
Anita Rosén (L), Magnus Jonsson (S), Anton Nyroos (S), BrittMarie Hansson (S), 
Alexander Johnsson (SD), Per Skantz (M) 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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SBN § 56 Dnr. SBN 2021/9, B 2020-000939

Össjö 31:13, ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Platsen ligger 
cirka 500 meter söder om Össjö kyrka. Marken består av skogsmark (lövskog och 
sly) som omgärdas av jordbruksmark. Platsen ligger i ett enskilt läge och åtgärden 
bedöms inte passa in i landskapsbilden.Bygglovsenheten bedömer att sökt åtgärd 
till övervägande del strider mot kommunens policy ”hus på landet”.  Åtgärden 
bedöms heller inte medföra en god hushållning av markområden i enlighet med 2 
kap. 2 § PBL.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande              daterat 2021-03-15
• Ansökan inkommen 2020-09-30
• Situationsplan inkommen 2020-10-20 
• Fotografier inkommen 2020-10-27
• Yttrande inkommen 2020-11-24
• Karta (översikt) Inkommen 2020-12-30
• Remissvar Inkommen 2021-02-13

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Per Skantz (M), Anita Rosén (L), Staffan Laurell (M), 
Lennart Engström (KD) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till ansökan om 
förhandsbesked.

BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S), Benny Persson (V) och Anton 
Nyroos (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet (avslag).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för bifall till 
förhandsbesked. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för bifall röstar JA 
och den som röstar på avslag röstar NEJ: Resultatet blev 9 JA-röster och 4 NEJ-
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röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), 
Alf Carlsson (M), Per Skantz (M), Staffan Laurell (M), Anita Rosén (L), Lennart 
Engström (KD), Johan Wifralius (SD) och Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ 
gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) och Benny 
Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bifalla ansökan om förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 17 § PBL (plan- och 
bygglagen)  

Reservation
Undertecknade reserverar sig mot alliansens beslut eftersom husens placering är på 
skogsmark och omgärdas av jordbruksmark, klass 8. Föreslagen placering strider 
också mot kommunens policy ”Hus på landet” och ligger på icke detaljplanerat 
område. Enligt ÖP 2035 omfattas platsen av särskilt värdefulla kulturmiljöer och är 
influensområde för väderradar.  

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)  

Beslutsmotivering
Platsen som önskas bebyggas ligger inom rimligt avstånd till Össjö samhälle. 
Platsen består av skog, främst sly, utan någon särskild bevarande värd biotop. 
Åtgärden bedöms därmed inte utgöra ett hinder för den biologiska mångfalden.
Föreslagen byggnation bedöms stämma väl in i landskapsbilden som präglas av 
utspridd bebyggelse och överensstämmer därmed till stor del till kommunens policy 
”hus på landet”, vilket är ett dokument som skall ses som en riktlinje, snarare än 
styrande. Platsen bedöms vara lämplig för bebyggelse och uppfyller kraven enligt 2 
kap. 2 § PBL. Förhandsbesked kan beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § PBL.  

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 57 Dnr. SBN 2021/12, 

Kännedomsärenden

-Länsstyrelsens beslut 2021-02-19, dnr 403-5246-2021 gällande      Dnr B 20-1086
ett beviljat bygglov för fasadändring av enbostadshus på 
fastigheten Beteshagen 9, Bäckadalsvägen 58.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

-Mark- och miljödomstolens dom 2021-02-22, mål nr P 6038-20     Dnr B 20-0648
gällande en ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus 
på fastigheten Ängelholm 3:139, Landshövdingevägen 24.
Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut och avslog ansökan om 
bygglov 2020-11-25. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

-Länsstyrelsens beslut 2021-03-11, dnr 403-7712-2021 gällande        Dnr B 20-0683
ett beslut att neka bygglov för uppförande av plank på fastigheten
Jordugglan 8, Havregatan 3. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

-Länsstyrelsens beslut 2021-03-11, dnr 403-1586-2021 gällande        Dnr B 20-1214
ett beslut om nekat startbesked för tillbyggnad av enbostadshus
(Attefallsåtgärd) på fastigheten Fenix 16, Ängavångsgatan 7.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar
ärendet för fortsatt handläggning.

-Länsstyrelsens beslut 2021-03-10, dnr 403-7016-2021 gällande        Dnr B 20-0773
ett beslut att meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus med komplementbyggnader på fastigheten
Magnarp 5:13, Frida Nilssons väg 2.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

- Beslut från Arbetsmiljöverket – avslag på begäran

- Underlag – undersökningssamråd

- Beslut FUN 2021-02-25, § 14

- Beslut KF 2021-02-22, § 49

37



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

- Beslut KF 2021-02-22, § 47

- Beslut KS 2021-03-03, § 46

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-03-30

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 58 Dnr. SBN 2021/10, 

Redovisning av delegationsbeslut

- Protokoll SBN-Au 2021-03-16
- Delegationslista bygg – februari 2021
- Delegationslista LTF – februari 2021
- BAB-rapport – februari 2021
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