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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

 
Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18.30 – 20.45 

Ajournering kl. 19.15-19-25; 19-30-19:55 
Beslutande och 

ersättare 
Se närvarolista sida 2  

 
Övriga 

närvarande 

Camilla Eriksson, förvaltningschef 
Julia Engström, byggnadsinspektör  
Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
 

  
 

Utses att justera Ulf Cronbring (S) 
 

Rolf Lundqvist (SD)  
 

Plats och datum  Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler den 22 september 2021, kl. 15.00. 
 

     
      

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 100 – 112 

      
   

Ordförande Menaid Nocic (S)            

    
  

 
 

 Justerande 

 
 
Ulf Cronbring (S)  

 
 
Rolf Lundqvist (SD)  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

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

N
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Namn Ledamöter 
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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) ---       

        

ERSÄTTARE        

Bo Bengtsson (S)  X       

Alexander Persson (S) X       

Barbro Nielsen (KD)  
tjg. §§ 100-112  

X       

 Sebastian Mateescu (M)  ---       

Hampus Svensson (SD)  
tjg. §§ 100-112 

X       

Totalt        

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 NÄRVAROLISTA  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Innehållsförteckning 
 
 
§ 100 Fastställande av föredragningslista 

§ 101   Fråga om jäv 

§ 102 Frågestund för allmänheten  

§ 103 Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 104 Miljökontorets halvårsuppföljning 2021 

§ 105 Komplettering av delårsrapport Bygg- och miljönämnden 2021 avseende 

ekonomisk redogörelse och nyckeltal 

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

Gjestvang 2 

§ 107 Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus med totalt 26 bostäder på 

fastigheten Hyllinge 36:388 

§ 108 Tillförande av arbetsmiljöansvar i bygg- och miljönämndens reglemente 

§ 109 Sammanträdestider för bygg- och miljönämnden 2022 

§ 110 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 111 Anmälningar 

§ 112 Övrigt  

 

 

 

Bilagor: Skriftliga yrkanden, protokollsanteckningar och reservationer 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 100 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 13 september 2021 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Åstorps kommuns hemsida (www.astorp.se). 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet ”frågestund för allmänheten” tillförs 
föredragningslistan. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bifaller lagt yrkande. Behandling av ärenden hanteras i ordningsföljd enligt ovan 
redovisad innehållsförteckning.  Bygg- och miljönämnden fastställer 
föredragningslistan. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 101 
 
 
 
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 2021-09-20 

Bmn § 102 
 
 
 
Frågestund för allmänheten  
 
 
 
Sammanfattning  
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med bygg- och miljönämnden 
i enlighet med beslut i kommunfullmäktige i Åstorp den 31 maj 1999 §§ 48-49. 
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor under 15 minuter.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Då allmänheten finns närvarande ajourneras mötet för att besvara frågor på 
dagordningen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 103 
 
 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
  
 
A/ Camilla Eriksson, förvaltningschef, informerar: 
 
- Tjänsten som bygglovshandläggare är tillsatt och intervjuer för tjänsten som 
planarkitekt pågår. 
 
- Rådande underbemanning på plankontoret kan komma att påverka arbetet 
med översiktsplanen och pågående detaljplaner tills kontoret är 
bemannat igen.  Kontakt har tagits med Metria för eventuellt stöttning i 
detaljplanearbetet.  
 
- Byggkontoret har för tillfället en LIA-praktikant och kommer att ta emot en ny 
praktikant under hösten.  
 
- Under oktober-december tar förvaltningen emot en praktikant med bakgrund 
inom arkitektur och en annan praktikant med bakgrund inom samhällsplanering 
kring årsskiftet. 
 
- Uppdatering om granskning av översiktsplanen. En digital informationsträff 
ägde rum den 9 september.  
 
- Uppdatering om granskning av detaljplan på Kvidinge 7:115. 
 
- Åstorps kommun har beslutat att tillämpa tillitsbaserat ledarskap. Utbildning 
pågår och kommunens medarbetare ska ta del av denna.  
 
- Förvaltningen kommer att ha en verksamhetsdag i oktober för att bl.a. arbeta 
med revidering av verksamhetsplaner och tillsynsplaner som avses tas i nämnden 
i december. Verksamhetsplanen för plankontoret kan komma att försenas tills en 
ny planarkitekt har anställts. 
 
 
B/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar: 
 
- Byggkontoret deltog i en kurs om arkitektur och kulturvärden i bygglovs-
processer som behandlade bl.a. kommunal arkitekturpolitik och 
arkitekturstrategier.   
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 103 (forts.) 
 
 
 
Byggkontoret anser att det hade varit gynnsamt om Åstorps kommun utarbetade 
egna arkitekturstrategier som kan fungera som riktlinjer vid handläggning av 
bygglovsärenden.  Byggkontoret kommer att ta fram en skrivelse om nyttan med 
att ta fram en arkitekturstrategi för vidare diskussion i nämnden.    
 
- Arbetet med återbetalningen av felaktiga bygglovsavgifter har påbörjats. Totalt 
kommer 42 ärenden att omprövas och berörda personer/företag kommer att 
kontaktas innan ett beslut delges.  Information om återbetalning har publicerats 
på kommunens hemsida. 
 
 
C/ Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, informerar: 
 
- Sofie Andersson (L), har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i bygg- och 
miljönämnden. Kommunfullmäktige har utsett Ola Nilsson (L) till 
nämndens nya ledamot. 
 
 
D/ Menaid Nocic, ordförande, informerar: 
 
- Ordförande hälsar Hampus Svensson (SD) välkommen till bygg- och 
miljönämnden som ny ersättare.  Hampus presenterar sig för nämnden.  
 
- Fotografering av nämnden skjuts upp till nästkommande sammanträde då det 
finns två ledamöter som är frånvarande.  Information om tid och plats skickas ut 
av nämndsekreteraren.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 104 
 
 
Miljökontorets halvårsuppföljning 2021 
Dnr BMN-2020-451  
 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden antog tillsynsplanen med behovsutredning för 2021 
den 16 november 2020. Uppföljningen av miljökontorets arbete under första 
halvan av 2021 har sammanställts i rapporten –Tillsynsplan miljökontoret 
halvårsuppföljning 2021–. 
 
Vid halvårsuppföljningen konstateras det att miljökontoret i stort följer den 
planerade tillsynsplanen. Tillsynsarbetet har påverkats av rådande pandemi och 
personalomsättning under våren.  Miljökontoret gör bedömningen att 
tillsynsplanen kommer att uppfyllas vid helåret om inget större oförutsett 
inträffar under hösten.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25, Anders Aronsson 
Rapport –Tillsynsplan Miljökontoret halvårsuppföljning 2021–, Bmn-2020-451 
Protokoll från Bmnau § 92, 2021-09-06 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner miljökontorets 
halvårsuppföljning av tillsynsplanen för 2021. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Godkänner miljökontorets halvårsuppföljning av tillsynsplanen för 2021. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 105 
 
 
 
Komplettering av delårsrapport bygg- och miljönämnden 2021 avseende 
ekonomisk redogörelse och nyckeltal  
Dnr BMND-2021-33 
 
 
Sammanfattning 
Årligen upprättas en delårsrapport för nämnderna i Åstorps kommun. Från och 
med i år är det per den 31 augusti i stället för den 31 juli. Ärendet har tidigare 
behandlats i bygg- och miljönämnden i augusti och kompletteras här med det 
ekonomiska utfallet och korrekta nyckeltal. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Simon Jaldefjord och Camilla Eriksson, daterad 2021-09-03 
Delårsrapport 2021, daterad 2021-09-03  
Protokoll från Bmn § 94, 2021-08-16  
Protokoll från Bmnau § 93, 2021-09-06 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner delårsrapport 2021.   
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Godkänner delårsrapport 2021 för bygg- och miljönämnden. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 106 
 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 flerbostadshus på fastigheten 
Gjestvang 2 
Dnr BMN 2021-610 
 
 
Sammanfattning 
Företaget Seamul Invest AB ansöker om 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, 2021-09-09  
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 
Planritning, markplan, BMN-2021-610-4  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 106 (forts.) 
 
 
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 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering 
av underlag med en redogörelse för: 

‐ hur en ökning i biltrafiken, som den tänkta byggnationen medför, 
kommer att påverka trafiksäkerheten i området mellan Trädgårdsgatan 
och Hantverkargatan, samt 

‐ hur potentiella trafikrisker ska hanteras. 
 
Joakim Sandberg (M) yrkar som tilläggsyrkande att återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering av underlag avseende:  

‐ hur parkeringsproblematiken i området kommer att hanteras. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Ordförande prövar Joakim Sandbergs (M) tilläggsyrkande och finner att det 
vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av underlag med en 
redogörelse för: 

‐ hur en ökning i biltrafiken, som den tänkta byggnationen medför, 
kommer att påverka trafiksäkerheten i området mellan Trädgårdsgatan 
och Hantverkargatan, 

‐ hur potentiella trafikrisker ska hanteras, 
‐ hur parkeringsproblematiken i området kommer att hanteras. 

 
Expedieras till: 
Akten  
Byggkontoret 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 107 
 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus med totalt 26 bostäder på 
fastigheten Hyllinge 36:388 
Dnr BMN 2021-537 
 
 
Sammanfattning 
Sökande, bostadsrättsföreningen Studio H1, har för avsikt att bygga totalt 3 
stycken radhuslängor i två plan, innehållande totalt 26 st bostadsrätter på 122 m² 
vardera med tillhörande förråd. En förlängning av Diamantvägen i Hyllinge 
planeras och förmodligen kommer husen att få adresserna Diamantvägen 17-42.  
 
För fastigheten gäller detaljplan 1978-10-20. Den gällande plankartan visar att 
området är planerat för bostadsändamål, sammanbyggda hus i max två våningar.  
Planerad åtgärd strider inte mot gällande detaljplan och därmed har inga 
rågrannar hörts i ärendet.   
 
Remiss har skickats till NSR som inte lämnar någon erinran mot att bygglov 
beviljas.  Miljökontoret framför i sitt yttrande att en tidigare markundersökning 
visar bl.a. förhöjda halter av kobolt i marken. En anmälan om förorenad jord ska 
inkomma innan schaktarbetet påbörjas. Miljökontoret anser att innan bygglov 
ges ska sökande visa på möjliga åtgärder för att klara riktvärdena för buller.  
 
Byggnadsinspektören gör bedömningen att sökt bygglov ska beviljas då åtgärden 
följer gällande detaljplan.  Bullerutredning kommer att begäras inför ett startbesked. 
Handläggningstid vid bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-09-20 är 10 veckor. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-09-13  
Rev. miljöhus, BMN-2021-537-50  
Plan 2 hus 3, BMN-2021-537-49  
Entréplan hus 3, BMN-2021-537-48  
Rev. fasader & sektion hus 2, BMN-2021-537-47  
Plan 2 hus 2 & förråd, BMN-2021-537-46  
Entréplan hus 2, BMN-2021-537-45  
Rev. fasader del 2 & förråd, BMN-2021-537-44  
Rev. fasader & sektion del 1, BMN-2021-537-43  
Plan 2, del 2 hus 1, BMN-2021-537-42  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 107 (forts.) 
 
 
 
Plan 2, del 1 hus 1, BMN-2021-537-41  
Entréplan del 2 hus 1, BMN-2021-537-40  
Entréplan del 1 hus 1, BMN-2021-537-39  
Markplanering, BMN-2021-537-38  
Situationsplan, BMN-2021-537-37  
Bmnau § 101 - 2021-09-06, BMN-2021-537-36  
Remissvar från NSR, BMN-2021-537-35  
Bilaga 1 till remissvar från NSR, BMN-2021-537-35  
Remissvar från miljökontoret, BMN-2021-537-34  
Anmälan om kontrollansvarig, BMN-2021-537-8  
Ansökan, BMN-2021-537-1  
Detaljplan 1978-10-20, plankarta och planbeskrivning 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för 26 radhus i 
två plan samt förråd och miljöhus på fastigheten Hyllinge 36:388, i enlighet med 
9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) samt att en bullerutredning inför ett 
startbesked ska visa på att gällande riktvärden klaras.  
 
Den totala bygglovsavgiften föreslås fastställas till 138 890 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 bygglov för 26 radhus i två plan samt förråd 
och miljöhus på fastigheten Hyllinge 36:388, i enlighet med 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  Inför ett startbesked ska bullerutredning visa på att 
gällande riktvärden klaras.  
 
Den totala bygglovsavgiften fastställs till 138 890 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 107 (forts.) 
  
 
 
Information till beslut 
Sökanden har inkommit med en anmälan om kontrollansvarig som godkänns. 
 
Tekniskt samråd skall 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. 
 
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 
Julia Engström, Byggnadsinspektör 
Remissinstanser: NSR & Miljökontoret 
Rågrannar 
POIT 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 108 
 
 
 
Tillförande av arbetsmiljöansvar i bygg- och miljönämndens reglemente 
Dnr BMND 2020/25 
 
 
Sammanfattning  
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) har kommunen som arbetsgivare en 
skyldighet att systematiskt planera, leda, kontrollera och vidta åtgärder som leder 
till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att utreda och 
förebygga arbetsskador, identifiera risker i arbetsmiljön och att upprätta 
handlingsplaner för att tillförsäkra en god arbetsmiljö.  
 
Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-
30, har kommunstyrelsen och respektive nämnd huvudansvaret för arbetsmiljön 
inom sitt verksamhetsområde och ansvaret fördelas därefter till respektive 
förvaltningschef. Även om samtliga nämnder har fått delegerat ett 
arbetsmiljöansvar från kommunfullmäktige, saknas det bestämmelser om detta i 
samtliga reglementen. I syfte att förtydliga nämndens arbetsmiljöansvar föreslås 
ansvaret att tillföras reglementet. 
 
Föredragande: Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, 2021-09-13 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att revidera bygg- 
och miljönämndens reglemente genom att tillföra bygg- och miljönämnden 
ansvar för arbetsmiljön inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Föreslår Kommunfullmäktige att besluta att revidera bygg- och miljönämndens 
reglemente genom att tillföra bygg- och miljönämnden ansvar för arbetsmiljön 
inom nämndens verksamhetsområde. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 108 (forts.) 
 
 
 
Expedieras till  
Akten  
Bygg- och miljönämnden  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 109  
 
 
 
Sammanträdestider för bygg- och miljönämnden 2022 
Dnr BMND 2019/32 
 
 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har att besluta om sammanträdestider för 2022. Enligt 
punkt 3 i bygg- och miljönämndens reglemente sammanträder nämnden på den 
dag och tid som nämnden bestämmer och arbetsutskottet på den dag och tid 
som arbetsutskottet bestämmer.   
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestidsplan för 2022. 
Utgångspunkten är att sammanträdena hålls första måndagen i månaden för 
arbetsutskottet och tredje måndagen i månaden för nämnden, med undantagen 
som framgår av bilagan. 
 
Möteslokal föreslås vara Kulturhuset Björnen, stora salen för nämnden och 
Björnekullasalen för arbetsutskottet. Förmöten inför nämndens sammanträden 
sker i Kulturhuset Björnen i respektive grupprum. 
 
Arbetsutskottet antog sin sammanträdestidsplan för 2022 den 6 september 2021. 
 
Föredragande: Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Raquel Zuniga Saenz, daterad 2021-09-10 
Bilaga: sammanträdestider för bygg- och miljönämnden och arbetsutskottet 
2022, daterad 2021-09-10 
Protokoll från Bmnau § 102, 2021-09-06 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden antar förslag till 
sammanträdestider för 2022. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

 
 
Bmn § 109 (forts.) 
 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Antar förslag till sammanträdestider för 2022. 
 
 
 
  
Expedieras till  
Akten  
Bygg- och miljönämnden  
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 110 
 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut för bygg- och miljökontorens 
verksamhetsområden perioden 1 augusti – 31 augusti 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 2021-08-01 – 2021-08-31,  
dnr BMND 2021/10 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2021-08-01 – 2021-08-31,  
dnr BMND 2021/10 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2021-08-01 – 2021-08-31,  
dnr BMND 2021/10 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2021-08-01 – 2021-08-
31, dnr BMND 2021/10 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 111 
 
 
Anmälningar 
 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse                                    Dnr 

01 2021-08-19 Beslut 
Länsstyrelsen, angående överprövning av 
beslut om strandskyddsdispens, Hyllinge 6:27 

BMN-2021-598 

02 2021-09-06 Beslut 
Länsstyrelsen, angående överprövning av 
beslut om strandskyddsdispens, Åstorp 113:10 

BMN-2021-662 

03 2021-08-27 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut om 
tillsynsavgift 

BMN-2020-571 

04 2021-08-30 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut om 
tillsynsavgift 

BMN- 2021-333 

05 2021-09-01 Rapport 
Länsstyrelsen, goda exempel på samordnad 
kommunal tillsyn 

BMND 2019/31 

06 2021-09-01 Överklagan 
Privatperson, beslut om bygglov för upplag av 
återvinningscontainrar 

BMN-2021-444 

07 2021-09-06 Underrättelse 
Lantmäteriet, begärd sammanläggning av 
Åstorp 112:70, Nässlan 19 och Nässlan 20 

BMN-2021-18-20 

08 2021-05-28 Protokoll 
Vegeåns vattenråds styrelsemöte, 2021-05-28 

BMND 2019/17 

09 2021-09-09 Rapport  
Intresseförening ”VA-i-tiden”, bedömning av 
enskilda avlopp ur ett användarperspektiv 

BMND 2021/36 

10 2021-08-30 Beslut 
Kommunfullmäktige, avsägelse av ledamot 
från bygg- och miljönämnden  

BMND 2020/17 

11 2021-08-30 Beslut 
Kommunfullmäktige, fyllnadsval av ledamot 
till bygg- och miljönämnden 

BMND 2020/18 

12 2021-09-06 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2021-09-06 

 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-20 

Bmn § 112 
 
 
 
Övrigt 
 
Martina Engberg (S) ställer en fråga om hur nämnden och förvaltningen kommer 
att arbeta framöver, när restriktionerna som infördes i samband med Covid-19 tas 
bort.  Frågan besvaras av Camilla Eriksson och ordförande.   
 
Joakim Sandberg (M) ställer en fråga om arbetsutskottets beslutanderätt enligt 
gällande delegationsordning. Nämndsekreteraren tar med sig frågan. 


