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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 
 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18.30 – 21.50 
Ajournering kl. 19:50-20:40 

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista sida 2  

 
Övriga 

närvarande 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, förvaltningschef 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Ina Andersson, planarkitekt §§ 113-117  
Jasna Tomic, samordnare 
 

Julia Engström, byggnadsinspektör  
Petra Johansson, miljöstrateg §§ 113-118  
Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
Simon Jaldefjord, ekonom §§ 113-116  
Ulf Montinell, byggnadsinspektör §§ 113-115  

Utses att justera Ulf Cronbring (S) 
 

Rolf Lundqvist (SD)  
 

Plats och datum  Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler den 22 oktober 2021, kl. 13.00.  
 

     
      

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 113 – 132 
      
   

Ordförande Menaid Nocic (S)            
    

  
 
 

 Justerande 

 
 
Ulf Cronbring (S)  

 
 
Rolf Lundqvist (SD)  

 
  
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

2(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

 
Bygg- och miljönämndens 
ledamöter och ersättare samt 
kolumner för röstning och 
avstående. Den/de av 
ersättarna som tjänstgjort 
markeras med tjg.  

N
är

va
ro

 

   

Namn Ledamöter 
 

Ja
 

N
ej

 

A
vs
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r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Menaid Nocic (S)  
ordförande X       

Bogomir Dordevic (C)  
1:e vice ordförande X       

Joakim Sandberg (M)  
2:e vice ordförande X       

Ulf Cronbring (S) X       

Martina Engberg (S)   X       

Janet Norbeck (M) X       

Ola Nilsson (L) ---       

Rolf Lundqvist (SD) X       

Marcus Möller (SD) X       

        

ERSÄTTARE        

Bo Bengtsson (S)  X       

Alexander Persson (S) X       

Barbro Nielsen (KD)      X       
 Sebastian Mateescu (M)  

tjg. §§ 113-132  X       

Hampus Svensson (SD)  ---       

Totalt        

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 NÄRVAROLISTA  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Innehållsförteckning 
 
 
§ 113 Fastställande av föredragningslista 

§ 114   Fråga om jäv 

§ 115 Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 116 Ekonomisk uppföljning 

§ 117 Yttrande om handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst 2022–2025 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

§ 118 Förfrågan till bygg- och miljönämnden om Åstorps kommun uppnår 

generationsmålet  

§ 119 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten 

Gjestvang 2 

§ 120 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus efter 

avstyckning från fastigheten Åstorp 113:120 

§ 121 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus efter 

avstyckning från fastigheten Åstorp 113:114 

§ 122 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av växthus på fastigheten Sånna 32:1 

§ 123 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 124 Anmälningar 

§ 125 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande 

brister i kommunens ärendehanteringssystem Meetings plus. 

§ 126 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående 

fysisk närvaro av tjänstemän på bygg- och miljönämndens sammanträden 

§ 127 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående 

det systematiska arbetsmiljöansvaret 

§ 128 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande 

miljöinventering av Kvidinges gamla trävaruaffär 

§ 129 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande 

fördjupad översiktsplan för Björnås 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

§ 130 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande 

redovisning av tillsynsskuld 

§ 131 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande 

handlingsplan för hantering av sjukskrivningar och föräldraledighet 

§ 132 Övriga ärenden: Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande 

statusrapport för samtliga detaljplaner 

 

 

 

Bilagor: Skriftliga yrkanden, protokollsanteckningar och reservationer 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 113 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 11 oktober 2021 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Åstorps kommuns hemsida (www.astorp.se). 
 
 
Yrkanden 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) följande övriga 
ärenden:  
 

- Övrigt ärende gällande brister i kommunens ärendehanteringssystem 
Meetings plus. 

- Övrigt ärende angående fysisk närvaro av tjänstemän på bygg- och 
miljönämndens sammanträden 

- Övrigt ärende angående det systematiska arbetsmiljöansvaret 
- Övrigt ärende gällande miljöinventering av Kvidinges gamla trävaruaffär 
- Övrigt ärende gällande fördjupad översiktsplan för Björnås 
- Övrigt ärende gällande redovisning av tillsynsskuld 
- Övrigt ärende gällande handlingsplan för hantering av sjukskrivningar 

och föräldraledighet 
- Övrigt ärende gällande statusrapport för samtliga detaljplaner 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justering.  Behandling av ärenden 
hanteras i ordningsföljd enligt ovan redovisad innehållsförteckning.   
  
  
  
 
 
 
 
 

http://www.astorp.se/
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 114 
 
 
 
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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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 115 
 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  
A/ Ulf Montinell, byggnadsinspektör, informerar: 
 
- Beslut i tillsynsärende om förbud att använda bristfälligt underhållna balkonger 
på en hyresfastighet tills att eventuella brister har åtgärdats. 
 
 
B/ Camilla Eriksson, förvaltningschef, informerar: 
 
- Tjänsten som planarkitekt är tillsatt. 
 
- Under 2022 kommer plankontoret att arbeta med ett fåtal högt prioriterade 
ärenden på grund av underbemanning. Detaljplaner som prioriteras är bland 
annat förskola i Kvidinge, ÅVC, Lydinge, Broby 50:2.    
 
- Tre nya praktikanter på plankontoret arbetar med en markanvändningskarta för 
Åstorps centrum. Under hösten tar förvaltningen emot två praktikanter till. 
 
- Camilla Eriksson har varit med på ett dialogmöte med Åstorpsalliansen och 
invånare i Kvidinge angående planeringen av den nya förskolan på Söderåsvägen.  
En arbetsgrupp har tillsatts för att planera en medborgardialog i Kvidinge kring 
den nya förskolan. 
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att ha ett öppet hus för allmänheten 
den 8 december, kl. 17-20 i Kulturhuset Björnen.  
 
- Arbetet med framtagandet av verksamhetsplanen för 2022 har påbörjats och 
den beräknas vara klar för antagande i december. 
 
- Placering av ny brandstation i Kvidinge. 
 
- Uppdatering kring arbetet med placering av nytt kommunhus. 
 
- Camilla Eriksson har fått i uppdrag att skriva fram ett ärende till 
kommunstyrelsen om begäran om uppdrag att upprätta en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Björnås.   
 
- Utbildning inom ekonomi och tillitsbaserad styrning för Åstorps 
förtroendevalda, den 16 november på Sundsgården. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 115 (forts.) 
 
 
- Antagandet av Åstorps översiktsplan sköts fram till januari med anledning av 
att kommunstyrelsen inte har sammanträde i december. 
 
 
C/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
 
- Miljökontoret ingår i projektet ”Åstorp i samverkan” i arbetsgruppen som 
arbetar med bostadsfrågan.    
 
- Uppdatering kring arbetet med föroreningar på Norra Vallgatan. 
 
- Föroreningar på Hästhoven har åtgärdats och marken där huskroppen ska 
stå är sanerad. 
 
- Tävlingen Minimeringsmästarna har startat och kommer att kunna följas på 
sociala medier. Ordförande redogör för tävlingens syfte och innehåll. 
 
- Miljökontoret har tagit emot en praktikant som läser en drönarutbildning. 
Praktikantens arbete kommer att presenteras för nämnden längre fram. 
 
- Nytt LONA-projekt för att restaurera en våtmark i Sånna, vid Rönne å. 
 
- Miljökontoret kommer att delta i ett klimatanpassningsprojekt under våren. 
 
 
D/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar: 
 
- Inkommen ansökan om tidsbegränsat bygglov från Tekniska kontoret för en 
vänthall på fastigheten Åstorp 112:81.  
 
- Föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen om att inkomma med 
yttrande i mål om ansökan om försutten tid från rågranne till idrottshallen på 
Sparvugglan 4.  
 
- Beslut om bygglov för återvinningscontainrar i Kvidinge har överklagats till 
Länsstyrelsen.  
 
- I ärende om bygglov för byggbodar bredvid OKQ8 har räddningstjänsten 
kommit överens med sökande om att denne ska sätta igen fönster och dörr mot 
bensinstationen med brandklassade skivor utifrån.   
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 115 (forts.) 
 
 
- Beslut från Mark- och miljödomstolen i ärende om utdömande av vite som 
berör fastigheten Kvidinge 201:2.    
 
 
E/ Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare, informerar: 
 
- Sammanfattning av Bygglovskonferensen som anordnades av SKR i 
september. 
 
- Lagändringar som föreslås i bygglovsutredningen SOU 2021:47 och hur 
dessa kan påverka ärendemängd och avgiftsintäkter. 
 
- Uppdatering kring pågående arbete med införande av ByggR. 
 
 
F/ Menaid Nocic, ordförande, informerar: 
 
- Bygg- och miljönämndens presidium har blivit kallat till revisionen för det 
årliga dialogmötet (grundläggande granskning).  Mötet kommer att äga rum den 
9 november.  
 
- Studiebesök från Perstorps kommuns byggnadsnämnd, plan- och byggkontor 
den 11 november, för att få information om byggnadsprojekt och detaljplaner i 
Åstorp. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ordförande och Joakim Sandberg (M) 
deltar i studiebesöket från Perstorps kommun och att ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst ska utgå. 
 
Informationen från förvaltningen noteras till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 116 
 
 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr BMND-2018/6  
 
 
Sammanfattning 
Månadsuppföljning med tillhörande årsprognos har upprättats för bygg- och 
miljönämnden. Denna har upprättats i enlighet med Åstorps kommuns 
styrmodell. 
 
Utfallet för perioden januari till september följer budget och årsprognosen visar 
inte på någon avvikelse gentemot budget. Bedömningen är dock att det finns en 
risk att resultatet kan bli negativt gentemot budget vid årets slut.   
 
Föredragande: Simon Jaldefjord, ekonom  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Simon Jaldefjord och Camilla Eriksson, 2021-10-06 
Uppföljning bygg- och miljönämnden september, 2021-10-06 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen 
för september med tillhörande årsprognos. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen för september med 
tillhörande årsprognos. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

11(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 117 
 
 
Yttrande om handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst 2022–2025 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Dnr BMND 2021/37; BMN-2021-765 
 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten Söderåsen har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
upprättat ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Detta ska beslutas av 
kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. Handlingsprogrammet ska 
utformas i samråd med berörda myndigheter och kommuner som kommunen 
samverkar med.   
 
Handlingsprogrammet är på remiss till och med den 31 oktober 2021 och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Åstorps kommun har getts möjlighet att yttra sig.  
 
Miljökontoret har yttrat sig och lyfter fram följande aspekter som behöver beaktas: 

- RV 21 passerar två av Åstorps kommuns grundvattentäkter vilka är 
mycket känsliga för olyckor med farliga ämnen. En eventuell olycka kan 
leda till stora konsekvenser för samhället.  

- Inom vattenskyddsområdena finns verksamheter, vid en eventuell olycka 
eller brand behövs särskild hänsyn tas till platsen vid insatserna. 

- Risken för översvämningar härleds till ökad kraftig nederbörd. Hyllinge i 
Åstorps kommun är en lågpunkt i omgivande landskap. 

 
Plankontoret har yttrat sig och framför inte någon erinran mot handlingsprogrammet. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef och Ina Andersson, planarkitekt 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, 2021-09-29 
Plankontorets yttrande, Ina Andersson, 2021-09-29  
Miljökontorets yttrande, Anders Aronsson, 2021-09-28 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor - Klippans och Åstorps kommuner 
2022-2025, Räddningstjänsten Söderåsen 
Protokoll från Bmnau § 107, 2021-10-04 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 117 (forts.) 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner förslag till yttranden 
från miljökontoret och plankontoret och överlämnar dessa till Räddningstjänsten 
Söderåsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner förslag till yttranden från miljökontoret och 
plankontoret och överlämnar dessa till Räddningstjänsten Söderåsen. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Räddningstjänsten Söderåsen 
Miljökontoret 
Plankontoret 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 118 
 
 
Förfrågan till bygg- och miljönämnden om Åstorps kommun uppnår 
Generationsmålet 
Dnr BMND-2021-776 
 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att kommunen nyligen antagit en ny vision, nya inriktningsmål 
för kommunens framtida utveckling och styrmodell för uppföljningen ber 
miljökontoret bygg- och miljönämnden om förtydligande angående om nämnden 
anser att kommunens miljöarbete är tillräckligt och bidrar till att det 
övergripande målet för det svenska miljöarbetet, Generationsmålet, uppnås. 
 
Riksdagen definierar Generationsmålet som det övergripande målet för 
miljöpolitiken att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöstrateg 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson och Anders Aronsson, daterad 2021-09-22 
Protokoll från Bmnau § 108, 2021-10-04 
 
 
Yrkanden 
Joakim Sandberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar Joakim Sandbergs (M) yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser att Åstorps kommun utifrån de resurser som 
finns utför ett gott miljöarbete som bidrar till att sträva mot Generationsmålet, 
men att mer skulle kunna göras med större resurser. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 119 
 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten 
Gjestvang 2 
Dnr BMN 2021-610 
 
 
Sammanfattning 
Företaget Seamul Invest AB ansöker om bygglov för nybyggnad av 5 st. 
flerbostadshus i 2 plan med totalt 36 stycken bostadsrättslägenheter. Ansökan 
prövas som en avvikelse från detaljplanen då gällande detaljplan är avsedd för 
bostäder med vård. Rågrannar har hörts och yttranden har inkommit med 
invändningen att det bebyggs på ett befintligt grönområde. 
 
Gällande detaljplan vann laga kraft 1989-07-18 med en ändring 2015. Enligt 
planbeskrivningen från 1989 var området med bostäder med vård tänkt för 
lokaler för barnomsorg samt vissa gemensamma lokaler för äldreomsorg.  
Ansökan om bygglov inrymmer inget vårdmoment utan gäller bostäder som 
uppnår normaltillgänglighet enligt svensk standard. Då detaljplanen skrevs 1989 
såg bostäder annorlunda ut till planeringen, idag ställs högre krav på 
tillgänglighet vid nybyggnation.  
 
Byggnadsinspektörens bedömning är att ansökan inte kan anses helt uppfylla 
detaljplanens bestämmelse gällande bostäder med vård, men avvikelsen kan ses 
som liten.  Därmed kan bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31 b § punkt 1, 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-10-11 
Trafikutredning, BMN-2021-610-28 
Grannyttrande utan erinran från Pumpan 12, 50%, BMN-2021-610-21  
Grannyttrande utan erinran från Pumpan 12, 50%, BMN-2021-610-20  
Grannyttrande med erinran från Pumpan 13, BMN-2021-610-19  
Anmälan om kontrollansvarig, BMN-2021-610-15  
Markplanering, BMN-2021-610-13  
Illustrationer, BMN-2021-610-12  
Fasad hus C & sektion, BMN-2021-610-10  
Fasad hus A & B, BMN-2021-610-9  
Tillgänglighetsutlåtande, BMN-2021-610-7  
Planritning, andra våningen, BMN-2021-610-5 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 119 (forts.) 
 
 
Planritning, markplan, BMN-2021-610-4  
Situationsplan, BMN-2021-610-3  
Ansökan, BMN-2021-610-1  
Detaljplan 1989-07-18, plankarta och planbeskrivning  
Ändring av detaljplan, 2015-03-20, plankarta och planbeskrivning 
Protokoll från Bmnau § 100, 2021-09-06 
Protokoll från Bmn § 106, 2021-09-20  
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beviljar sökt bygglov för 
nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten Gjestvang 2, enligt 9 kap. 31 b § 
punkt 1, plan- och bygglagen (2010:900).  Avvikelsen från detaljplanen, som 
medger bostäder med vård, anses vara liten då de planerade bostäderna uppnår 
normaltillgänglighet. 
 
Den totala bygglovsavgiften föreslås fastställas till 144 601 kr i enlighet med 
kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av 5 st. 
flerbostadshus på fastigheten Gjestvang 2, enligt 9 kap. 31 b § punkt 1, plan- och 
bygglagen (2010:900).  Avvikelsen från detaljplanen, som medger bostäder med 
vård, anses vara liten då de planerade bostäderna uppnår normaltillgänglighet. 
 
Den totala bygglovsavgiften fastställs till 144 601 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
 
Information till beslut 
Sökanden har inkommit med en anmälan om kontrollansvarig som godkänns.  
 
Var god tag kontakt med Byggnadsinspektören via e-mail 
julia.engstrom@astorp.se alt. tfn 042-640 71 (telefontid: 10-12) före planerad 
byggstart.  



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

16(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 119 (forts.) 
 
 
 
Tekniskt samråd ska hållas.  
 
Brandskyddsbeskrivning ska inlämnas.  
 
Åtgärder får påbörjas tidigast när startbesked lämnats.  
 
Utstakning och lägeskontroll kan begäras hos Metria tfn 042-640 86, eller 042-
640 58, dessa kostnader ingår inte i bygglovsavgiften.  
 
Övriga upplysningar  
Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet 
avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vann laga kraft. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Bygg- och miljönämnden  
Fastighetsägaren, Gjestvang på ängen AB  
Julia Engström, Byggnadsinspektör  
Sökande, Seamul invest AB  
Rågrannar  
POIT 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 120 
 
 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus efter 
avstyckning från fastigheten Åstorp 113:120 
Dnr BMN-2021-620 
 
 
Sammanfattning 
Två privatpersoner ansöker om ett förhandsbesked för att stycka av sin fastighet 
Åstorp 113:120 och möjliggöra minst ett nytt bostadshus. Två tomter planeras 
varav en planeras att bebyggas med ett enbostadshus och ett garage intill 
Forntidsvägen 5 i Åstorp. Stor efterfrågan råder i området och marken är inte 
planlagd.  
 
Byggnadsinspektören gör bedömningen att plankravet infaller och föreslår 
därmed att ett negativt förhandsbesked ges. Inga rågrannar eller remissinstanser 
har hörts inför beslut. Fastighetsägarna har fått möjlighet att bemöta 
byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse inför beslut och har yttrat sin invändning 
mot ett negativt beslut.    
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-10-12 
Yttrande inför beslut från fastighetsägarna, BMN-2021-620-7 
Situationsplan skala 1:400, BMN-2021-620-2  
Situationsplan skala 1:1000, BMN-2021-620-2  
Ansökan, BMN-2021-620-1 
Protokoll från Bmnau § 109, 2021-10-04 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden lämnar negativt förhandsbesked 
då plankravet infaller för den sökta åtgärden.  Enligt 4 kap. 2 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ska bebyggelse prövas med detaljplan om åtgärden gäller 
en ny sammanhållen bebyggelse. Åtgärden bedöms även inte ligga i linje med 
gällande översiktsplan där bebyggelse ska vara som komplement till befintlig 
bebyggelse. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 120 (forts.) 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar negativt förhandsbesked då plankravet infaller 
för den sökta åtgärden.  Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska 
bebyggelse prövas med detaljplan om åtgärden gäller en ny sammanhållen 
bebyggelse. Åtgärden bedöms även inte ligga i linje med gällande översiktsplan 
där bebyggelse ska vara som komplement till befintlig bebyggelse. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Fastighetsägarna 
Julia Engström, Byggnadsinspektör



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 121 
 
 
 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus efter 
avstyckning från fastigheten Åstorp 113:114 
Dnr BMN-2021-665 
 
 
Sammanfattning 
En privatperson ansöker om ett förhandsbesked för att stycka av sin fastighet 
Åstorp 113:114 och möjliggöra en ny tomt där ett enbostadshus planeras. En 
reviderad situationsplan visar en ny tomt mellan adresserna Forntidsvägen 14 
och 20 i Åstorp.  Stor efterfrågan råder i området och marken är inte planlagd.  
 
Byggnadsinspektören gör bedömningen att plankravet infaller och föreslår 
därmed att ett negativt förhandsbesked ges. Inga rågrannar eller remissinstanser 
har hörts inför beslut. Fastighetsägarna har fått möjlighet att bemöta 
byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse inför beslut och har yttrat sin invändning 
mot ett negativt beslut.    
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-10-13 
Yttrande inför beslut från fastighetsägaren, BMN-2021-665-10 
Rev. situationsplan, BMN-2021-665-5 
Bilaga till ansökan, BMN-2021-665-2 
Ansökan, BMN-2021-665-1 
Protokoll från Bmnau § 110, 2021-10-04 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden lämnar negativt förhandsbesked 
då plankravet infaller för den sökta åtgärden. Enligt 4 kap. 2 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ska bebyggelse prövas med detaljplan om åtgärden gäller 
en ny sammanhållen bebyggelse. Åtgärden bedöms även inte ligga i linje med 
gällande översiktsplan där bebyggelse ska vara som komplement till befintlig 
bebyggelse. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.  



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 121 (forts.) 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar negativt förhandsbesked då plankravet infaller 
för den sökta åtgärden. Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska 
bebyggelse prövas med detaljplan om åtgärden gäller en ny sammanhållen 
bebyggelse. Åtgärden bedöms även inte ligga i linje med gällande översiktsplan 
där bebyggelse ska vara som komplement till befintlig bebyggelse. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Fastighetsägarna 
Julia Engström, Byggnadsinspektör 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

21(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 122 
  
 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av växthus på fastigheten Sånna 32:1   
Dnr BMN-2021-677 
 
 
Sammanfattning 
Företaget Sånnagården AB ansöker om bygglov för tillbyggnad av växthus på 
totalt 2 750 m2.  Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och har 
adressen Sånna byväg 51 i Kvidinge.  Inför beslut har miljökontoret yttrat sig i 
ärendet och har inga invändningar mot att bygglovet beviljas med en del 
förutsättningar att beakta. 
 
Byggnadsinspektörens bedömning är att bygglov för tillbyggnad kan beviljas. 
Miljökontorets yttrande kommer att följas upp inför ett startbesked. 
Handläggningstiden beräknas till 9 veckor då bygg- och miljönämnden har 
sammanträde. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-10-11 
Remissvar från miljökontoret, BMN-2021-677-14 
Situationsplan, BMN-2021-677-9 
Ortofoto med gammalt och nytt växthus, BMN-2021-677-6 
Plan, sektion och fasader, BMN-2021-677-4 
Anmälan om kontrollansvarig, BMN-2021-677-2 
Ansökan, BMN-2021-677-1 
Protokoll från Bmnau § 111, 2021-10-04 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad 
av växthus på fastigheten Sånna 32:1 i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900) och att den totala bygglovsavgiften fastställs till 22 021 kr 
i enlighet med kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr 
KSFD 2011/539). 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 122 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av växthus på 
fastigheten Sånna 32:1 i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  
 
Den totala bygglovsavgiften fastställs till 22 021 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
 
Information till beslut 
Sökanden har inkommit med en anmälan om kontrollansvarig som godkänns. 
 
Tekniskt samråd ska hållas. Var god tag kontakt med Byggnadsinspektören via 
e-mail julia.engstrom@astorp.se alt. tfn 042-640 71 (telefontid: 10-12) före 
planerad byggstart. 
 
Åtgärder får påbörjas tidigast när startbesked lämnats. 
 
Utstakning och lägeskontroll kan begäras hos Metria tfn 042-640 86, eller 042-
640 58, dessa kostnader ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
Övriga upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), 
om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Bygg- och miljönämnden  
Fastighetsägaren  
Julia Engström, Byggnadsinspektör  
Remissinstans: Miljökontoret  
Rågrannar 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

23(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 123 
 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut för bygg- och miljökontorens 
verksamhetsområden perioden 1 september – 30 september 2021 
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 2021-09-01 – 2021-09-30,  
dnr BMND 2021/10 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2021-09-01 – 2021-09-30,  
dnr BMND 2021/10 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2021-09-01 – 2021-09-30,  
dnr BMND 2021/10 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2021-09-01 – 2021-09-
30, dnr BMND 2021/10 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 124 
 
 
 
Anmälningar 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Rad nr   Datum          Händelse Dnr 

01 2021-09-14 Överklagan 
Privatperson, beslut om bygglov för uppförande 
av mur, Hyllinge 5:79 

BMN-2020-498 

02 2021-09-15 Beslut 
Kommunstyrelsen, ansökan om LONA-bidrag 
för restaurering av våtmark, Sånna 5:21 

BMN-2021-263 

03 2021-09-21 Avgörande 
Mark- och miljööverdomstolen, begäran om 
prövningstillstånd, Hyllinge 5:79 

BMN-2020-315 

04 2021-09-22 Överklagan, 
Privatperson, beslut om bygglov för kedjehus, 
Flädern 8, 9, 10 och 11 

BMN-2021-564 
BMN-2021-565 
BMN-2021-566 
BMN-2021-567 

05 2021-09-29 Överklagan, 
Privatperson, beslut om bygglov för kedjehus, 
Flädern 8, 9, 10 och 11 

BMN-2021-564 
BMN-2021-565 
BMN-2021-566 
BMN-2021-567 

06 2021-10-03 Överklagan, 
Privatperson, beslut om marklov, Sparvugglan 4 

BMN-2021-49-29 

07 2021-10-05 Överklagan, 
Privatperson, beslut om marklov, Sparvugglan 4 

BMN-2021-49-31 

08 2021-10-06 Domstolsbeslut 
Mark- och miljödomstolen, utdömande av vite 

BMN-2019-110 

09 2021-08-30 Beslut 
Kommunfullmäktige Svalövs kommun, 
Antagande av översiktsplan  

BMND-2019-31-15 

10 2021-10-06 Beslut 
Kommunstyrelsen, yttrande över ansökan om 
nätkoncession  

BMND-2019-31-16 

 11 2021-09-22 Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutad förrättning, avstyckning 
från Hyllinge 38:1, anslutning till Hyllinge ga:13 

BMN-2021-18-21 

12  2021-09-27 Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutad sammanläggning av 
Åstorp 112:70, Nässlan 19 och 20 

BMN-2021-18-24 

 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 124 (forts.) 
 
 
 
Rad nr   Datum          Händelse Dnr 

13 2021-10-07 Underrättelse 
Lantmäteriet, begärd förrättning, avstyckning 
från Syllstorp 4:29 

BMN-2021-18-22 

14 2021-10-08 Underrättelse 
Lantmäteriet, begärd avstyckning och fastighets-
reglering, Åstorp 113:48 och Gladan 2 

BMN-2021-18-23 

15  2021-10-08 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2021-10-04 

 

 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 125 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande brister i kommunens 
ärendehanteringssystem Meetings plus. 
Dnr BMND 2021/40 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
gällande brister i kommunens ärendehanteringssystem Meetings plus.  Joakim 
riktar allvarlig kritik mot brister i systemet och ställer en fråga om huruvida 
sammanträdeshandlingar kan skickas till nämnden via e-post, vanlig post eller 
dylikt i stället för via Meetings plus.  
 
Joakim Sandberg (M) och Janet Norbeck (M) redogör för svårigheter med att 
kunna läsa handlingar i Meetings plus då man konstant blir ofrivilligt utloggad ur 
systemet.  Detta medför att ledamöterna måste lägga ännu mer tid på att läsa ett 
stort antal handlingar på grund av ständiga avbrott.   
 
Övriga aspekter som framförs är behovet av större skärmar för att kunna läsa 
kartor, ritningar och liknande handlingar i stort format samt bättre 
internetanslutning i Kulturhuset Björnen.   
 
Samtliga ledamöter i bygg- och miljönämnden instämmer i att ovannämnda 
brister utgör ett betydande hinder för att kunna utföra sitt uppdrag som 
förtroendevald vilket måste åtgärdas skyndsamt.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
om sammanträdeshandlingar kan skickas till nämnden via e-post, vanlig post 
eller på annat sätt.  Frågan ska ställas till kanslichefen om sändning via e-post av 
handlingar som innehåller personuppgifter till nämnden strider mot 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kansliet 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 126 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående fysisk närvaro av 
tjänstemän på bygg- och miljönämndens sammanträden 
Dnr BMND 2021/41 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
gällande möjligheten för förvaltningens tjänstemän att återgå till att närvara 
fysiskt på nämndens sammanträden.  Det fysiska mötet har stor betydelse för en 
välfungerande samverkan mellan förvaltningen och politiker och underlättar 
diskussionen av ärenden. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för förvaltningens tjänstemän att återgå till att närvara fysiskt 
på nämndens sammanträden.   
 
  
Expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 127 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande det systematiska 
arbetsmiljöansvaret 
Dnr BMND 2021/42 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
angående det systematiska arbetsmiljöansvaret.  I ärendet framkommer följande 
yrkanden: 

- Att utreda hur bygg- och miljönämndens delegationsordning ser ut 
gällande det systematiska arbetsmiljöansvaret.  

- Att HR-chefen bjuds in till nästa sammanträde för att klargöra 
arbetsmiljöansvaret och varför det ska delegeras till nämnden om den inte 
har arbetsgivaransvar.   

- Att ärendet expedieras till kommunstyrelsen för kännedom. 
 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet skickas till förvaltningen för 
beredning och att HR-chefen bjuds in till sammanträdet i november för att 
klargöra nämndens arbetsmiljöansvar. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
HR-enheten 
Kommunstyrelsen 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 128 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande miljöinventering av 
Kvidinges gamla trävaruaffär 
Dnr BMND 2021/43 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
om att ge miljökontoret i uppdrag att göra en okulär miljöinventering och 
riskanalys av vilka föroreningar som kan finnas i den gamla trävaruaffären i 
Kvidinge, både i byggnaden och marken.  
 
Byggnadsinspektör Julia Engström informerar om att en ansökan om rivningslov 
har inkommit för denna fastighet.  Miljöchefen Anders Aronsson tillägger att en 
undersökning av marken kommer att begäras in.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat med hänvisning 
till informationen från förvaltningen. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Byggkontoret 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

 
 
Bmn § 129 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande fördjupad 
översiktsplan för Björnås 
Dnr BMND 2021/44 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
om att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ett ärende till kommunfullmäktige 
med begäran om att få i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Björnås samt att förvaltningen tilldelas nödvändiga medel för att genomföra 
uppdraget. 
 
 
Yrkanden  
Joakim Sandberg (M) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att bereda ett ärende 
till kommunfullmäktige med begäran om att få i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Björnås samt att förvaltningen tilldelas nödvändiga medel för 
att genomföra uppdraget. 
 
Ordförande yrkar att ärendet avslås med anledning av att beredningsarbetet redan 
har påbörjats av förvaltningschefen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer eget avslagsyrkande mot Joakim Sandbergs (M) yrkande och 
finner att Joakim Sandbergs (M) yrkande vinner bifall.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ett 
ärende till kommunfullmäktige med begäran om att få i uppdrag att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Björnås samt att förvaltningen tilldelas nödvändiga 
medel för att genomföra uppdraget. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

31(34) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 129 (forts.) 
 
 
 
Reservationer  
Ordförande reserverar sig till förmån för eget yrkande och meddelas möjlighet 
att senast vid justeringstillfället inkomma med protokollsanteckning. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Camilla Eriksson, förvaltningschef 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 130 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande redovisning av 
tillsynsskuld 
Dnr BMND 2021/45 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
angående redovisning av bygg- och miljönämndens tillsynsskuld.  I ärendet 
framkommer följande yrkanden: 
 

- Att byggkontoret och miljökontoret får i uppdrag att skriftligen redovisa 
tillsynsskulden för bygg- och miljönämnden. 

- Att en handlingsplan för hur tillsynsskulden ska hanteras och åtgärdas tas 
fram. 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet skickas till förvaltningen för 
beredning. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Byggkontoret 
Miljökontoret 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 131 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande handlingsplan för 
hantering av sjukskrivningar och föräldraledighet 
Dnr BMND 2021/46 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
gällande handlingsplan för hantering av sjukskrivningar och föräldraledighet. I 
ärendet framkommer följande yrkanden: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att skriftligen redovisa hur organisationen 
påverkas av sjukskrivningar och kommande föräldraledighet. 

- Att en handlingsplan för hur personalbristen kommer att hanteras 
upprättas.  

- Uppdraget ska redovisas till nämnden senast i december 2021. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet skickas till förvaltningen för 
beredning. 
 
 
Expedieras till 
Akten 
Camilla Eriksson, förvaltningschef 
 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Bmn § 132 
 
 
Övriga ärenden:  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande statusrapport för 
samtliga detaljplaner 
BMND-2021-17 
 
 
Sammanfattning 
Joakim Sandberg (M) väcker för Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett övrigt ärende 
gällande statusrapport för samtliga detaljplaner.  I ärendet framkommer följande 
yrkande: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en statusrapport och tidsplan 
för samtliga detaljplaner. Rapporten ska inkludera information om vilka 
detaljplaner som är under hantering och vilka som ännu inte har 
påbörjats.  

- Uppdraget ska redovisas till nämnden senast i november 2021. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ärendet skickas till förvaltningen för 
beredning. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Plankontoret 
 



  
  
 
Åstorps kommun 
 
Bygg och miljönämnden 
 
2021-10-18  
 
  
 
PROTOKOLLSANTECKNING	 
 
	 
 
§	129	Övriga	ärenden:	Väckt	ärende	av	Åstorpsalliansen	(M,	L,	
KD)	gällande	
fördjupad	översiktsplan	för	Björnås 
 
  
Vi Socialdemokrater i Åstorp anser att vi har bland de bästa tjänstemännen som finns i vårt land, 
det är oavsett förvaltning och position. 
På bygg och miljönämndens sammanträde den 18/10–2021 hade vi punkten information från 
förvaltningen som vi alltid har och där berättade tjänstemännen vad som händer inom 
förvaltningen och vilket arbete som bedrivs.  
En av sakerna som lyftes upp av självaste förvaltningschefen är att hon har lyft frågan om 
fördjupad översiktsplan för Björnås med kommunstyrelsens ordförande och ville veta hur deras 
syn på situationen ser ut. Hon fick till svar att det hon kan göra är att bereda ett ärende och 
skicka det till dem så tar de upp det där och bereder det. 
  
Eftersom förvaltningschefen sedan beslutet att inte godkänna flera bygglov på de delar av 
Björnås som saknar planering har uppfattat att vi alla är angelägna om att komma till rätta med 
problemet så har hon drivit den frågan och försökt komma vidare där av gick hon vidare med sitt 
dagliga arbete att föra ärendet framåt. 
 
Vi är i sak eniga i att det behöver tas fram en plan för området, men anser att detta sätt att försöka 
detaljstyra våra kompetenta tjänstemän är ett slöseri av deras kompetens. 
 



Det som nu har hänt på detta möte är att efter att förvaltningschefen har föredragit detta och visat 
på att hon är lyhörd och driver våra frågor så vill oppositionen Åstorps alliansen (M,KD,L) 
tillsammans med SD ändå lyfta ett ärende där vi som nämnd ska ge förvaltningen i uppdrag att 
bereda ett ärende till kommunfullmäktige med begäran att få i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Björnås samt att förvaltningen tilldelas nödvändiga medel för 
att genomföra uppdraget. 
 
Vi menar att när förvaltningschefen redan berättat att ärendet jobbas med så är denna fråga inte 
aktuell.  
Det som händer nu är att vi för det första säger till våra tjänstemän att de inte har förstått oss och 
inte kan driva våra frågor och för det andra så framstår vi som oerhört inkompetenta eller fulla av 
prestige (där vi vill vara initiativtagare till detta) och struntar i vad förvaltningen har meddelat 
oss och för det tredje så blir det dubbelt arbete för en redan hårt belastad förvaltning. 
 
Vi socialdemokrater kan inte gå med på detta och därför har vi reserverat oss emot detta beslut. 
 
 
 
Menaid Nocoic Martina Engberg Ulf Cronbring 
Ordförande  Ledamot  Ledamot 
 
Bo Bengtsson  Alexander Persson 
Ersättare  Ersättare 
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