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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2022-01-24 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18:30 – 21:20 
Ajournering 20:00 – 20:20  

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista på sida 2. 

Deltagande 
tjänstemän 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Jasna Tomic, samordnare 

Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
Simon Jaldefjord, ekonom §§ 1-5 
Ulf Montinell, byggnadsinspektör 
§§ 1-4  

Övriga 
deltagare 

 

---------  

Utses att justera Ola Nilsson (L) Ulf Cronbring (S)  
 

Plats och tid för 
justering 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler 26 januari 2022, kl. 16.00 

 
 
 

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 1 – 10 
  
 
   

Ordförande Menaid Nocic (S)  
  

 
 

(1) Justerande Ola Nilsson (L)  
  

 
 

 

(2) Justerande Ulf Cronbring (S)  
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

 

NÄRVAROLISTA 
Bygg- och miljönämndens 
ledamöter och ersättare samt 
kolumner för röstning och 
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§ §  

ORDINARIE 
  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Menaid Nocic (S) 
ordförande 

X X       

Ulf Liljankoski (C)  
1:e vice ordförande 

X X       

Joakim Sandberg (M)  
2:e vice ordförande, distans 

X X       

Ulf Cronbring (S) X X       
Martina Engberg (S)   X X       

Janet Norbeck (M) -- --       
Ola Nilsson (L) X X       

Rolf Lundqvist (SD), distans X X       
Marcus Möller (SD) X X       

         
ERSÄTTARE         

Bo Bengtsson (S)  X        
Alexander Persson (S) X        

Barbro Nielsen (KD)      --        
 Sebastian Mateescu (M)  --        

Hampus Svensson (SD) tjg  X §§ 1-10       
Totalt 11 9       

 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 1 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 17 januari 2021 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Medborgarportalen (https://medborgarportalen.astorp.se/). 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet ”Beslut om byggsanktionsavgift för fasadändring 
på fastigheten Hyllinge 36:65” hanteras efter ”Information från 
samhällsbyggnadsförvaltningen.” 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden bifaller lagt yrkande. Behandling av ärenden hanteras i 
ordningsföljd enligt ovan redovisad innehållsförteckning. Bygg- och 
miljönämnden fastställer föredragningslistan.   
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 2 
 
Fråga om jäv 
 
Sammanfattning 
Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör 
att personens opartiskhet kan ifrågasättas. Olika typer av jäv är sakägarjäv, 
intressejäv, ställföreträdarjäv, ombudsjäv, delikatessjäv och tillsynsjäv. 
Bestämmelser om jäv för förtroendevalda finns i 6 kap 28-32 §§ 
Kommunallagen och gäller för bygg- och miljönämnden samt anställda (7 kap 
4 § Kommunallagen).  
 
Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv. Om frågan om jäv uppkommit 
mot någon som inte själv anser sig jävig ska nämnden fatta beslut i frågan om 
jäv. Den som frågan gäller får då inte delta i prövningen av jävsfrågan, om 
nämnden är beslutsför utan denne. 
 
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet.  
 
Ordförande frågar närvarande på sammanträdet om någon av de närvarande 
anmäler jäv.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar till protokollet att ingen närvarande anmäler jäv. 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 3 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
A/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
 
- Presentation av samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamhetsområden 
och processer. 
 
- Senaste från krisledningsgruppen: på grund av en ökande smittspridning 
uppmanas medarbetare att inte röra sig i varandras lokaler.  Arbete hemifrån 
ska ske när det är möjligt. 
 
- Framtagandet av ett bevarandeprogram för Åstorps kommun kommer att 
göras tillsammans med arkitektföretaget Arén. Primärt område att behandla blir 
Hyllinge.   
 
- Beslut från kommunfullmäktige om antagande av översiktsplanen förväntas 
fattas i februari. Därefter kommer kommunfullmäktige att behandla ärendet om 
FÖP Björnås. 
 
-Teknisk chef Jörgen Wallin har fått i uppdrag att samordna arbetet i ärendet 
om en ny förskola i Kvidinge med Prästamarken som alternativ för placering. 
Plankontoret arbetar med framtagande av detaljplan och ett första utkast är 
redan klart. 
 
- En ansökan om förhandsbesked för en tillfällig förskola i Prästamarken har 
mottagits av byggkontoret. 
 
- Begäran om ändring av detaljplan för Nyvång, Skönbäcksområdet är 
inlämnad. 
 
- Lägesuppdatering kring pågående detaljplaner och hur dessa prioriteras på 
plankontoret. 
 
- Möblering av sammanträdeslokalen inför sammanträdena kommer att skötas 
av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
- Camilla Eriksson har deltagit i en arbetsgrupp som har tagit fram en ansökan 
om utbildning om rättssäker och hållbar tillsyn inom Yrkesakademin.  
Utbildningen ska vara anpassad för redan anställd personal med erfarenhet. 
Distansutbildning, deltid (50%), motsvarande 4 veckor heltid.  
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 3 (forts.) 
 
B/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
 
- Miljökontoret kommer i år att lägga mycket fokus på tillsynsarbete, bland 
annat tillsyn av enskilda avlopp. 
 
- Ett förslag till revidering av taxan för kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen kommer att tas upp på nämndens sammanträde i februari. 
 
- Arbetet inom ramen för ”Åstorp i samverkan” fortgår.  Miljökontoret kommer 
att ha ett möte med personal från socialförvaltningen som arbetar med 
uthyrning av bostäder för att gå igenom miljökontorets uppdrag och 
befogenheter utifrån gällande lagstiftning.  Tillsynen kommer att fokuseras på 
hyresgäster som är utsatta. 
 
- Uppdatering om expropriationsärende på Norra Vallgatan. Ärendet ligger idag 
hos Lantmäteriet.  
 
C/ Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare, informerar: 
 
- Införandet av byggkontorets nya verksamhetssystem ByggR är försenat pga 
försening hos leverantören. Förseningen gäller arbetet med konvertering av de 
nuvarande systemens ärenden. Leverantörens besked är att dessa preliminärt 
kommer att vara klara den 7 juni 2022.  
 
- Det nya verksamhetssystemet för byggkontoret innebär att utseendet på 
rapporten för delegationsbesluten kommer att ändras. Den nya rapportlayouten 
är inbyggd i systemet och kommer att presenteras för nämnden för synpunkter i 
februari.  
 
- Nytt projekt för att titta närmare på hur kommunen arbetar med digitalisering 
och digitala verktyg som M-365.  HR-chefen är sammankallande.  
 
- Analys- och bokslutsdag kommer att äga rum den 10 mars 2022. 
  
- Arbete med framtagande av årshjul för årligen återkommande händelser.    
 
D/ Simon Jaldefjord, ekonom, informerar: 
 
- Äskande av medel på budgetberedningen i maj måste beslutas av bygg- och 
miljönämnden senast i april.  
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 3 (forts.) 
 
Ulf Liljankoski (C) ställer en fråga angående om plankontorets taxa bedöms 
ligga rätt i förhållande till taxor för liknande kommuner. Frågan besvaras av 
Gustaf Classon.  Hösten 2021 gjordes det en granskning av plankontorets 
fakturering som också berörde taxan.  Bedömningen utifrån granskningen är att 
plankontorets taxa ligger lågt i förhållande till andra kommuners taxor. Vidare 
är taxan svår att tillämpa då den kräver att man räknar varje lagd timme på 
detaljplanearbete.  Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att dra i gång arbetet 
med att se över plankontorets taxa i höst. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 4 
 
Beslut om byggsanktionsavgift för fasadändring på fastigheten Hyllinge 36:65  
Dnr BMN 2021-632 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-15 om ett rättelseföreläggande på 
fastigheten Hyllinge 36:65. För att vidta rättelse behövde fastighetsägaren till 
Hyllinge 36:65 inkomma med ett grannemedgivande från fastighetsägarna till 
Hyllinge 36:64 eller riva skärmtaket senast 2021-12-19. Om rättelse inte 
vidtogs skulle bygg- och miljönämnden fatta beslut om byggsanktionsavgift för 
fastighetsägaren till Hyllinge 36:65.   
 
Byggnadsinspektör Ulf Montinell informerar om att fastighetsägarna på Hyllinge 
36:64 inkom med ett medgivande strax innan dagens sammanträde. 
Byggnadsinspektören gör bedömningen att rättelseföreläggandet är uppfyllt och att 
ärendet ska avslutas.  
 
Föredragande: Ulf Montinell, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-14 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-22, BMN 2021- 632- 13 
Gränsvisning, BMN 2021- 632- 12 
Beräkning av sanktionsavgift, BMN 2021- 632- 10 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Ärendet utgår då rättelse har vidtagits genom medgivande från fastighetsägarna 
till Hyllinge 36:64 och ärendet kommer därmed att avslutas hos byggkontoret.    
  
Expedieras  
Akten 
Byggkontoret 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 5 
 
Information om årsbokslut för bygg- och miljönämnden 2021 
Dnr BMND 2021/33 
 
Sammanfattning 
Simon Jaldefjord, ekonom, presenterar preliminära siffor för bygg- och 
miljönämndens årsbokslut för 2021. 
 
Ärendet kommer att tas upp för beslut på bygg- och miljönämndens 
nästkommande sammanträde i februari. 
 
Föredragande: Simon Jaldefjord, ekonom 
 
Beslutsunderlag  
Information om bokslut 2021, BMND-2021-33-6 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
 
Expedieras 
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 6 
 
Internkontrollplan 2022 
Dnr BMND 2022/1 
 
Sammanfattning 
I samband med att kommunens modell för verksamhetsstyrning ändrades under 
2021 har ekonomiavdelningen reviderat modellen för internkontroll. Varje 
förvaltning har under hösten 2021 arbetat fram förslag till 2022 års 
internkontrollplaner för respektive nämnder. 
 
Förslaget till bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2022 innebär inga 
nya kontrollpunkter mot 2021. Kontrollpunkterna för 2022 föreslås fortsatt vara 
fokuserade på kärnverksamheten inom myndighetsutövningen hos respektive 
kontor samt dess avgiftsuttag.  Inköpshanteringen kontrolleras genom stickprov 
på leverantörsfakturor. 
 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts av bygg- och miljönämndens 
samtliga huvudprocesser. Riskbedömningen finns i förslaget till 
interkontrollplan (sida 10-39) och redogörs för nämnden under sammanträdet. 
 
En sammanfattande illustration över bruttorisklistan (med de fem föreslagna 
kontrollpunkterna inringade) finns på sidan åtta i förslaget till 
internkontrollplan. 
 
Föredragande: Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2022-01-05  
Förslag till intern kontroll – plan 2022, 2022-01-05 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att bygg- och miljönämnden godkänner internkontrollplanen 
för 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner internkontrollplanen för 2022. 
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 7 
 
Nominering av ledamöter och ersättare till Skånes Miljö- och 
hälsoskyddsförbund 2022 
Dnr BMND-2022/2 
 
Sammanfattning 
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) har meddelat att det är dags att 
nominera ledamöter, ersättare och övriga funktionärer för valperioden 2022-
2023. Nomineringarna ska vara SMHF tillhanda senast den 24 februari 2022. 
 
SMHF ser det som önskvärt att den eller de som nomineras har anknytning till 
en kommunal miljö- och hälsoskyddsnämnd.  SMHF ser det även som önskvärt 
att nominerade deltar vid årsmötet den 15 mars 2022. 
 
Åstorps kommun är sedan tidigare representerad i SMHF av Ulf Cronbring (S) 
i egenskap av ersättare i SMHF:s styrelse för mandatperioden 2021-2022. 
SMHF har sänt ut en förteckning över de vakanta uppdragen och samtliga 
partier har möjlighet att föreslå nomineringar. 
 
Beslutsunderlag  
Skrivelse Valberedning SMHF, 2021-01-13, BMND-2022-2 
Styrelseförteckning, 2021-01-13, BMND-2022-2 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att nominera Ulf Cronbring (S) till styrelsen för Skånes 
Miljö- och hälsoskyddsförbund för valperioden 2022-2023. 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden nominerar Ulf Cronbring (S) till styrelsen för Skånes 
Miljö- och hälsoskyddsförbund för valperioden 2022-2023. 
 
Expedieras 
Akten 
Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 8 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr BMND 2021/10 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän i enlighet med bygg- och miljönämndens delegationsordning. 
Beslut som fattas på delegation ska redovisas till bygg- och miljönämnden. 
Redovisningen innebär inte att bygg- och miljönämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det bygg- och miljönämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering. 
 
Beslutsunderlag 
Miljökontoret, ärendelista delegationsbeslut 2021-12-01 – 2021-12-31, 
dnr BMND 2021/10 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2021-12-01 – 2021-12-31, 
dnr BMND 2021/10 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2021-12-01 – 2021-12-31, 
dnr BMND 2021/10 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2021-12-01 – 2021-
12-31, dnr BMND 2021/10 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 9 
 
Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse  Dnr 

01 2021-12-07 Överklagan, 
Privatperson, beslut om återkallelse av 
tobakstillstånd, Boken 4. 

BMN-2021-842 

02 2021-12-07 Beslut, 
Länsstyrelsen, beslut om slutgiltigt LOVA-stöd till 
projektet ”Våtmark Hyllinge”. 

BMN-2019-831 

03 2021-12-07 Beslut 
Länsstyrelsen, avseende ansökan om ändring av 
projektet "Bi- och insektsplattform Circle of Life”. 

BMN-2019-794 

04 2021-12-09 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut om marklov på 
fastigheten Sparvugglan 4 

BMN-2021-49 

05 2021-11-13 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut avseende 
förhandsbesked på fastigheten Åstorp 113:120 

BMN-2021-620 

06 2021-12-15 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut avseende 
bygglov på fastigheten Gjestvang 2 

BMN-2021-610 

07 2021-12-16 Dom 
Mark- och miljödomstolen, Växjö, överklagat beslut i 
ärende om bygglov på fastigheten Åstorp 112:87 

BMN-2020-338 

08 2021-12-30 Överklagan 
Yawanawa AB, beslut avseende anmälan om 
återvinning av avfall för anläggningsändamål 

BMN-2021-962 

09 2022-01-05 Dom 
Mark- och miljödomstolen, Växjö, överklagat beslut i 
ärende om bygglov på fastigheten Flädern 11 

BMN-2021-567 

10 2022-01-05 Dom 
Mark- och miljödomstolen, Växjö, överklagat beslut i 
ärende om bygglov på fastigheten Flädern 10 

BMN-2021-566 

11 2022-01-05 Dom 
Mark- och miljödomstolen, Växjö, överklagat beslut i 
ärende om bygglov på fastigheten Flädern 9 

BMN-2021-565 

12 2022-01-05 Dom 
Mark- och miljödomstolen, Växjö, överklagat beslut i 
ärende om bygglov på fastigheten Flädern 8 

BMN-2021-564 

13 2021-12-14 Beslut 
Kommunfullmäktiges samhällsberedning § 39, 
avslutning och sammanställning av 
medborgardialoger. 

BMND-2019-31 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 9 (forts.) 
 
Anmälningar 
 
 
Rad nr   Datum          Händelse  Dnr 

14 2022-01-13 Information 
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund, kallelse till 
årsstämma med bilagor 

BMND 2022/2 

15 2022-01-10 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2022-01-10 

 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-01-24 

Bmn § 10 
 
Övrigt 
 
Fråga angående ärende om matsvinn i kommunens skolverksamheter  
Dnr BMN 2020-845 
 
Sammanfattning 
Den 12 december 2020 fattade bygg- och miljönämnden beslut § 148 i vilket 
kommunstyrelsen uppmanas att upprätta en handlingsplan för hur matsvinnet 
inom samtlig måltidsverksamhet inom kommunen ska minska till hälften i 
enlighet med målsättningen i Agenda 2030, samt att ärendet därefter tas upp för 
behandling i kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer en fråga om samhällsbyggnadsförvaltningen har fått 
återkoppling från kommunstyrelseförvaltningen om hur arbetet med detta 
ärende fortskrider. Anders Aronsson, miljöchef, besvarar frågan med att det 
saknas information om hur man arbetar vidare med ärendet, men att frågan 
kommer att lyftas upp i kommande möte med koncernledningsgruppen, där 
miljökontoret bl.a. driver frågan om avfallshantering som även omfattar 
matsvinn. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden ställer en fråga till kommunstyrelseförvaltningen om 
hur arbetet med att upprätta en handlingsplan för att minska matsvinn 
fortskrider.  
 
Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Miljökontoret 
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