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Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 36                  Dnr. SBN 2019/44

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Utskottets protokoll ska justeras av ordföranden och två justerare.

 
Beslut
1. Till att justera dagens protokoll utses Hans-Åke Jönsson och Magnus Jonsson.

2. Justeringen äger rum på nämndkansliet fredagen den 10 maj kl. 13.00

_____
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Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 37                  Dnr. SBN 2019/43

Godkännande av dagordningen SBN au 2019

Ärendebeskrivning
Enligt samhällsbyggnadsnämnden reglemente åligger det ordföranden att ansvara för 
nämndens möten och dagordningen till sammanträdena.

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

 
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar:

1. Dagordningen godkänns.

_____
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SBNAU § 38                   Dnr. SBN 2019/38 
 

Informationsärenden 
 

A. Strandtoaletterna öppnas – Enhetschef stadsmiljö Anders Lundin och enhetschef 
bad, idrott och fritid Peter Björkqvist. 
 

B. Strandrensningen påbörjas - Enhetschef stadsmiljö Anders Lundin och enhetschef 
bad, idrott och fritid Peter Björkqvist. 
 

C. Bevattningsförbud – Tf. verksamhetschef arkitektur och teknik Helena Östling 
 

D. Middagsvalet – Enhetschef måltidsservice Emely Lindholm 
 

E. Arkitekturpris 2020 – Ordförande Tomas Fjellner och tf. verksamhetschef  
arkitektur och teknik Helena Östling. Utskottet ställde sig mycket positiva till förslaget 
om att införa ett arkitekturpris. 
 

F. Bygglov - Villanskolan – Bygglovhandläggare Veronica Kippner 
 

G. Bygglov - Havstruten 34 – Tivoligatan – Bygglovhandläggare Veronica Kippner 
 

 
  
 ____ 
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Sammanträdesdatum 2019-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 39                  Dnr. SBN 2019/130

 - Ansökan om rivningslov och bygglov för nybyggnation av 
enbostadshus samt komplementbyggnad

Ärendebeskrivning
Bygglovsansökan gällande rivning av fritidshus samt nybygge av enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnad om sammanlagt 190 kvm byggnadsarea (BYA) har inkommit till 
Bygglovsenheten.

Bygglovsenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov och bygglov.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2019-05-05
Ansökan inkommen 2018-12-06
Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2019-04-08
Fasadritningar inkommen 2019-04-08
Planritningar inkommen 2019-04-08
Sektionsritning inkommen 2019-04-08
Markprofil inkommen 2019-04-08
Jämförelse fasad inkommen 2019-04-08
Redovisning avvikelse inkommen 2019-04-08
Illustration höjd inkommen 2019-03-15
Yttrande stadsmiljö inkommen 2019-03-18 (bilaga 1) 

Föredragande tjänsteperson
Lina Bencell, samordnare miljö och bygg, föredrar ärendet.

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Anita Rosén (L) 
yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.
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Sammanträdesdatum 2019-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att medge bygglov och rivningslov med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31b§ och 9 
kap 34§, samt

att förklara beslutet som omedelbart justerat.

_____

Beslutet expedieras till:
Bygglovsenheten för vidare expediering
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Sammanträdesdatum 2019-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 40                  Dnr. SBN 2019/107

Handlingsplan Hållbar stadsdel stationsområdet

Ärendebeskrivning
Stationsområdet ska utvecklas till en grön stadsdel som är ett föredöme för hållbar utveckling i 
Ängelholms kommun. Det anger värdeplanen för Stationsområdet, som tillsammans med 
planprogrammet utgör målbild för området. Värdeplanen antogs politiskt 2017 och i samband 
med det beslutades även att en tillhörande handlingsplan ska tas fram.

Syftet med handlingsplanen är att säkerställa att den inriktning som anges i värdeplanen 
genomförs. Handlingsplanen pekar på konkreta aktiviteter som ska genomföras av kommunen 
och av exploatörer för att uppnå målet om en hållbar stadsdel. I dialog med fastighetsägare 
och exploatörer ska handlingsplanen utgöra en gemensam utgångspunkt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 15 mars 2019
Handlingsplan Hållbar stadsdel stationsområdet den 15 mars 2019 
Protokollsutdrag KF den 30 oktober 2017 § 248

Föredragande tjänsteperson
Miljöutvecklare Robin Pehrsson föredrar ärendet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet vidare till samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 41                  Dnr. SBN 2019/123

Detaljplan Söndrebalj 11:1 mfl

Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att pröva planläggning för skola, idrottshall samt en ny omläggning av en 
gång- och cykelväg.

Detaljplanen har tidigare haft ett bredare syfte men enligt beslut i kommunstyresen den 13 
februari 2019 § 19 innefattar planen nu enbart skola, idrott och gång- och cykelväg. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 april 2019
Plankarta med planbestämmelser den 12 april 2019
Planbeskrivning den 12 april 2019

Föredragande tjänsteperson 
Planhandläggare Edvin Hansson föredrar ärendet.

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Anita Rosén (L): 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

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§.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 42                  Dnr. SBN 2019/21

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.  

Kommunstyrelsen uppdrog åt planenheten att pröva planläggning av området när beslut om 
positivt planbesked togs den 17 augusti 2016. Beslut om att godkänna detaljplanen för samråd 
togs i kommunstyrelsen den 29 augusti 2018 och planförslaget var på samråd mellan den 24 
september och den 4 oktober 2018. Beslut om granskning togs i Samhällsbyggnadsnämnden 
den 19 februari 2019. Granskningen varade från den 4 mars till den 18 mars 2019. Sakägare 
samt berörda förvaltningar och myndigheter har därmed beretts tillfälle till samråd och 
granskning av ärendet genom översändande av följebrev, utställning av handlingarna på 
stadshuset och på stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida. Synpunkter redogörs för dels 
i samrådsredogörelsen, daterad den 10 januari 2019, samt granskningsutlåtandet, daterat den 
12 april 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 april 2019
Plankarta med bestämmelser den 12 april 2019
Planbeskrivning den 12 april 2019
Granskningsutlåtande den 12 april 2019
Samrådsredogörelse den 10 januari 2019

Föredragande
Planarkitekt Hanna Hjalmarsson föredrar ärendet.

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Anita Rosén (L):
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

BrittMarie Hansson (S) yrkar även på att få lov att lämna in en protokollsanteckning vilket 
godkänns av utskottet.
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Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta

att anta detaljplanen för Grisslan 14

Protokollsanteckning
BrittMarie Hansson (S) och Manus Jonsson (S) lämnar in protokollsanteckning med följande 
lydelse:

Undertecknade anser att eftersom reglementet punkt 1.1 säger att nämnden ska beakta bland 
annat Barnkonventionen i beslutsärenden. Då ska detta också redovisas i handlingarna!

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 43                  Dnr. SBN 2019/131

Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet

Ärendebeskrivning
För stationsområdet gäller planprogrammet för stationsområdet, godkänt av 
kommunfullmäktige den 30 oktober 2017. För att kunna följa upp intentionerna i 
planprogrammet har riktlinjer för gestaltning för stationsområdet tagits fram som ett 
komplement.

Syftet med gestaltningsriktlinjerna är att skapa en attraktiv stadsmiljö genom att samordna och 
utveckla det offentliga stadsrummet. Det ska vara ett styrdokument för att skapa samsyn om 
gestaltning och utformning av stadsmiljön, samt fungera som inspiration och hjälpmedel vid 
planarbete, bygglovsgranskning, projektering och drift. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 26 april 2019
Riktlinjer för gestaltning av stationsområdet den 10 april 2019

Föredragande
Planchef Jenni Wehrmann föredrar ärendet.

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson(C), BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Anita Rosén (L):
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.

BrittMarie Hansson (S) yrkar även på att få lov att lämna en protokollsanteckning vilket 
utskottet godkänner.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att anta riktlinjerna för gestaltning av stationsområdet som ett styrdokument.
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Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
BrittMarie Hansson (S) och Magnus Jonsson (S) lämnar in protokollsanteckning med följande 
lydelse:

”Vi anser att riktlinjerna omfattar ett stort antal områden men vi kan dock konstatera att 
lekplatser för barnen inte är omnämnda vilket vi tycker är en brist!
Vi anser också att då beslut ska fattas i SBN och dess AU ska intentionen i Barnkonventionen 
beaktas enligt det reglemente som nämnden beslutat om”.

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 44                  Dnr. SBN 2019/35

Arkivbeskrivning för Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (kap. 4, § 2) och arkivlagen (6 §) ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas den 
arkivbeskrivning. Beskrivningens syfte är att ge en överblick över hur myndigheten är 
organiserad. Detta för att underlätta för allmänheten att göra sig en bild av vilka handlingar 
som genereras och var de kan återfinnas. De ovan nämnda lagarna fastställer att beskrivningen 
bland annat ska innehålla uppgifter om myndighetens organisation och verksamhet, såväl som 
uppgifter om vilka register och sökhjälpmedel som finns. Den ska även innehålla uppgifter om 
arkivansvarig samt var vidare upplysningar om handlingarna kan fås. Samt även bestämmelser 
som tillämpas kring sekretess och för gallring. 

 Då Samhällsbyggnadsnämnden är en ny nämnd har följande förslag till arkivbeskrivning tagits 
fram vilket uppfyller de ovan nämnda kraven. Den innehåller dessutom en kort historik. 
Avsikten är att även snarast komplettera arkivbeskrivningen med en reviderad 
dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet, 17 april 2019. 
Förslag till arkivbeskrivning för Samhällsbyggnadsnämnden, 17 april 2019. 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum 2019-05-07

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBNAU § 45                  Dnr. SBN 2019/4

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Samhälle har uppmärksammat att ett tillägg behöver göras i 
samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning avseende delegering om beslut av utbetalning 
av driftsbidrag och särskilt driftsbidrag till enskilda vägar, inom ramen för enheten stadsmiljös 
driftsbudget. Nämnden kommer även fortsättningsvis att få kontinuerlig information om 
inkomna ansökningar samt beslut om utbetalningar av driftsbidrag till enskilda vägar. 

Huvuduppdrag Samhälle föreslår tillägg enligt nedanstående:

Nr Nämnd Uppdrag Delegat Vidare-
delegation

Kategori Beskrivning

119 Samhällsbyggnads-
nämnden

Samhälle Huvuduppdrags-
chef Samhälle

Ja Ekonomi Beslut om utbetalning av driftsbidrag till 
enskilda vägar, inom ramen för enheten 
Stadsmiljös driftsbudget.

120 Samhällsbyggnads-
nämnden Samhälle

Huvuduppdrags-
chef Samhälle Ja Ekonomi

Beslut om utbetalning av särskilt 
driftsbidrag till enskilda vägar, inom 
ramen för enheten Stadsmiljös 
driftsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 25 april 2019

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Anita Rosén (L): 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämndes arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

att godkänna tillägg nr 119 och 120 i Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden
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SBNAU § 46                  Dnr. SBN 2019/132

Ordförandeförslag, röjning av markyta

Ärendebeskrivning
I Magnarp finns en markyta belägen mellan Brinkvägen och Magnarpsvägen där det tidigare 
har funnits en stig. De fastigheter som berörs är: Magnarp 55:65, 2:66 och 2:30. Idag är 
markytan igenvuxen och det finns önskemål från fastighetsägare om att öppna upp markytan.

Beslutsunderlag
Ordförande förslag den 24 april 2019
Bilaga 1, bilder den 24 april 2019

Yrkanden  
Magnus Jonsson (S): Avslag.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndes arbetsutskott beslutar

att lämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden utan förslag till beslut.  

_____

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden




