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Sammanträdesdatum
2019-02-28Dnr 2012

Byggnadsnämnden

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 15:00-16:25

Beslutande Hans Stifors (PF)
Ronny Nilsson (S) tjänstgörande ersättare
Nils-Börje Jönsson (C)
Patrik Ströbeck (M)
Anders Jelander (SD)

Övriga deltagande Birger Månsson (PF)
Birger Henriksen (SD)
Mattias Bjellvi Stadsarkitekt/t.f. plan- och byggchef
Erika Åström Sekreterare
Anders Ottosson Ekonomichef § 6

Utses att justera Hans Stifors Ronny Nilsson
Justeringens datum och plats 2019-03-06 Kommunhuset

Paragrafer
6-12

Ordförande 
Hans Stifors

Sekreterare 

Erika Åström

Justerare
Hans Stifors Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2019-03-07 Anslaget tas bort 2019-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28Dnr 2012

Byggnadsnämnden

Innehåll

Val av justerare samt tidpunkt för justering

Dagordning

§ 6 Bokslut för år 2018 byggnadsnämnden 2019/12 3

§ 7 Beslut om att fastställa målvärden 2021 för Byggnadsnämnden 2019/14 4

§ 8 Stadsarkitekten/t.f. plan- och byggchefen informerar 2019/15 5

§ 9 Beslut om strandskyddsdispens för (EDP 2018/47) 2019/13 6

§ 10 Tillgänglighetsrådet 2019/10 7

§ 11 Information tillsynsärenden 8

§ 12 Delegationslista Byggnadsnämnden 9
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 6

Bokslut för år 2018 byggnadsnämnden
2019/12

Sammanfattning
Bokslut för år 2018 byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens verksamheter redovisar ett överskott 303 tkr, fördelat inom 
följande verksamhetsområden,

Byggnadsnämnden -17 tkr
Planverksamhet 2 tkr
Bygglovsverksamhet 51 tkr
MBK-verksamhet 230 tkr
Byggnadskontor 37 tkr

Byggnadsnämnden beslutar,

att med godkännande överlämna bokslut för år 2018 till kommunstyrelsen enligt upprättat 
förslag.

Beslutet skickas till
Stadsarkitekten/t.f. plan- och byggchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 7

Beslut om att fastställa målvärden 2021 för Byggnadsnämnden
2019/14

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har antagit mål och målvärden till 2020. Målvärden behöver fastställas för 
2021. Målvärden har tagits fram av Byggnadskontoret. Byggnadsnämnden föreslås besluta att 
fastställa dessa och översända till Kommunstyrelsen.

Byggnadsnämnden beslutar,

att fastställa målvärden för 2021 samt att överlämna dessa till kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
T.f. plan- och byggchef
Ekonomichef
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 8

Stadsarkitekten/t.f. plan- och byggchefen informerar
2019/15

Sammanfattning
- Information om utbildningstillfälle för Byggnadsnämnden om Byggnadsnämndens 
ansvarsområde och uppgifter

Tjänsterna för teknisk chef, plan- och byggchef och servicechef är utannonserade/på väg ut 

Kommunen har ansökt om trainee  inom Familjen Helsingborg för tjänsten som 
Byggnadsinspektör, urval/intervjuer i april

Diskussioner med flera tänkbara intressenter för kv. Enen pågår

Ersättningstomt, planuppdrag för Jehovas vittnen behandlas inom kort i ks

Översiktsplanen och detaljplan för Bälinge arbetas fram så snart som möjligt

Webkarta 6 K lanseras inom kort

Byggnadsnämnden beslutar,

Att  tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Beslutet skickas till
T.f. plan- och byggchefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 9

Beslut om strandskyddsdispens för  (EDP 2018/47)
2019/13

Sammanfattning
Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för att möjliggöra utbyggnad av befintligt 
enbostadshus och uppförande av garage/carport på fastigheten. Byggnadsnämnden har tidigare 
beslutat om tomtplatsavgränsning i ärendet. Sökanden önskar utvidga avgränsningen i öster mot 
fastighetsgräns. Byggnadskontoret gör bedömningen att förslaget inte strider mot strandskyddets 
syften. Byggnadsnämnden föreslås därför beslutar  att godkänna föreliggande förslag till utvidgad 
tomtplatsavgränsning. Endast angiven yta får ianspråktas.

Byggnadsnämnden beslutar,

att godkänna föreliggande förslag till utvidgad tomtplatsavgränsning. Endast angiven 
yta får ianspråktas. 

Beslutet skickas till
T.f. plan- och byggchefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 10

Tillgänglighetsrådet
2019/10

Sammanfattning
Kommunala tillgänglighetrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Enligt 
Reglementet för tillgänglighetsrådet ska en ordinarie och en ersättare utses av 
byggnadsnämnden att delta i Rådet.

Byggnadsnämnden beslutar,

att utse Hans Stifors (PF) som ordinarie och Anders Jelander (SD) som ersättare

Beslutet skickas till
Tillgänglighetsrådet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 11

Information om tillsynsärenden

Sammanfattning
Byggnadsinspektören informerar om tillsynsärenden

Byggnadsnämnden beslutar,

att notera informationen samt be om kompletterande uppgifter

Beslutet skickas till
Byggnadsinspektören
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 12

Delegationslista

Sammanfattning
Byggnadskontorets delegationslista 2019-01-01 - 2019-01-31 föreslås redovisas på nästa 
sammanträde för byggnadsnämnden pga tekniska problem.

Byggnadsnämnden beslutar,

att skjuta upp redovisningen till nästa sammanträde 

Beslutet skickas till
t.f. plan och byggchef
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28Dnr 2012

Trafiknämnden

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 16:25-16:30

Beslutande Hans Stifors (PF)
Ronny Nilsson (S) tjänstgörande ersättare
Nils-Börje Jönsson (C)
Patrik Ströbeck (M)
Anders Jelander (SD)

Övriga deltagande Birger Månsson (PF)
Birger Henriksen (SD)
Mattias Bjellvi Stadsarkitekt/t.f. plan- och byggchef
Erika Åström Sekreterare

Utses att justera Hans Stifors Ronny Nilsson
Justeringens datum och plats 2019-03-06 Kommunhuset

Paragrafer
7-8

Ordförande 
Hans Stifors

Sekreterare 

Erika Åström

Justerare
Hans Stifors Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2019-03-07 Anslaget tas bort 2019-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28Dnr 2012

Trafiknämnden

Innehåll

Val av justerare samt tidpunkt för justering

Dagordning

§ 7 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 2019/2 3

§ 8 Parkeringsövervakning Perstorps kommun 2019/11 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Trafiknämnden

Utdragsbestyrkande

§ 7

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
2019/2

Sammanfattning

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Beskrivning av ärende (dnr BN 2018/151)

Ansökan om parkeringstillstånd inkom 2018-09-21 för rörelsehindrad som 
söker som passagerare.
Kriteriet för att få tillstånd krävs väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand och läkarintyget som hörde till ansökan styrkte inte detta. 
Efter undermåliga läkarintyg och kontakt med anhörig om komplettering i 
ärendet kom det in ett tredje läkarintyg där det stor att sökanden har beviljats 
rullstol. Detta ifrågasattes inte utan nämnden beslöt enligt undertecknad 
handläggares förslag. Anhörig hävdar att det aldrig har ansökts om rullstol 
och därmed anser undertecknad att sökanden ska få parkeringstillstånd för 
funktionshindrad.

Trafiknämnden beslutar,

att trafiknämnden skall upphäva beslutet från 2019-01-31 om avslag avseende 
parkeringstillstånd och tillstyrka tillståndet.

Beslutet skickas till
Handläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-28

Trafiknämnden

Utdragsbestyrkande

§ 8

Parkeringsövervakning Perstorps kommun
2019/11

Sammanfattning
Perstorps kommun har beslutat om parkeringsövervakning. Polisen har uppmärksammat 
Perstorps kommun på att ordalydelsen i beslutet måste ändras. Avgiftssättningen ändras inte 
gentemot tidigare beslut. Därutöver föreslås området för 700kr. resp. 300 kr. ändras så att hela 
gator täcks in. Trafiknämnden föreslås besluta att ändra beslutet enl. nedan samt att ändra 
avgränsningen för bötesbelopp enligt kartbilaga. Vidare föreslås Trafiknämnden besluta att 
sända ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

C/ Avgifter

Avgiften föreslås till 700 kr. inom markerat område enl. kartbilaga.

Avgiften föreslås till 300 kr i övriga områden utom avseende plats reserverad för innehavare 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, laddplatser och ändamålsplatser för lastning och 
lossning samt uppställning i strid med TrF (1998:1276) 3 kap. 47 § 1 st 1 p, hinder. För 
uppräknade undantag gäller 700 kr.

Trafiknämnden beslutar,

att ändra beslutet enligt följande: C/ Avgifter  Avgiften är 700 kronor inom markerat 
område enl. kartbilaga. Avgränsningen för bötesbelopp ändras enligt kartbilaga.  
Avgiften är 300 kr i övriga områden utom avseende plats reserverad för 
innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrad, laddplatser och 
ändamålsplatser för lastning och lossning samt uppställning i strid med TrF 
(1998:1276) 3 kap. 47 § 1 st 1 p, hinder. För uppräknade undantag gäller 700 kr. 
Vidare föreslås Trafiknämnden besluta att sända ärendet vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutet skickas till
T.f. plan- och byggchefen
Kartingenjören
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
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