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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§105 Ärendenr ALL.2020.15

Val av justerare

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Michael Smedberg (M) och
Therese Bengtsson (M) att justera protokollet.
_________

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente ska samhällsbyggnadsnämndensprotokoll justeras av
ordföranden samt två ledamöter.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§106 Ärendenr ALL.2020.6

Föredragningslista 2020-09-08

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
_________

Sammanfattning
Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga).
Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§107 Ärendenr ALL.2020.9

Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning

* Eva Nielsen Osterman, hållbarhetsstrateg informerar om hur långt vi har kommit med
Biosfärområde Vombsjösänkan, Österlens Sköna vattendrag, Vattenrådsarbetet och Fosilbränslefria
kommuner 2020.

* Annonsering av Hållbarhetspris (fd miljöstipendium), ny process och utdelning av priset.
Sista dag att lämna in förslag är den 30 september 2020,
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108 Ärendenr ALL.2020.2

Budgetredovisning - Månadsuppföljning per den 31 juli 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internbudget för
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 31 juli 2020 och överlämna utfallsprognosen till
ekonomiavdelningen.
__________

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram redovisning gällande månadsuppföljning per den 31 juli
2020. Då nämnden inte har haft något sammanträde i augusti, kommer nämnden att besluta i
efterhand.

Sammanfattning
Uppföljning av internbudget för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 31 juli 2020 och
utfallsprognos ska redovisas.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Analys av periodens resultat
Nämnden har beslutat att få detaljerade månatliga redovisningar avseende det ekonomiska läget
under 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden intäkter

(tkr)
Budget helår
2020

Utfall Jan - juli
2020

Budget Jan - juli
2020

Återstår Jan - juli
2020

Återstår helår
2020

Verksamhet          
Miljö- och
hälsoskyddsverksamhet 2 461 723 1 436 -713 -1 738

Plan- och byggverksamhet 3 534 2 827 2 061 766 -707

Summa verksamhet 5 995 3 550 3 497 53 -2 445

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
För perioden har det fakturerats 723 tkr vilket är 713 tkr mindre än budgeterat. Årsavgifterna är inte
periodiserade i resultatet som motsvarar 835 tkr (exkl. taxehöjning). Inkluderas årsavgifterna i
resultatet uppvisar miljö- och hälsoskyddsverksamheten ett överskott på intäkterna för perioden (120
tkr). Historiskt sett avviker inte intäkterna för perioden.

Plan- och byggverksamhet
För perioden har 2 827 tkr fakturerats avseende plan- och byggverksamheten. Utfallet är 766 tkr bättre
än budgeterat. I tabellen nedan redovisas historiska intäkter vilket indikerar på att under 2020 har det
varit ett bra inflöde på antal ärenden. Framförallt är det bygglovsavgifter som inkommit under
perioden.

Byggenheten intäkter

Intäkter ackumulerat (tkr)

År (Jan - juni) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Budget 2020 Avvikelse

Bygglovsavgift 1 152 1 071 607 1 403 828 1 636 1 108 528

Bygganmälan 103 152 384 126 592 142 332 -190

Sanktionsavgifter 0 89 12 171   118 58 60

Summa 1 255 1 312 1 003 1 700 1 420 1 896 1 498 398

                 

Årsintäkt, utfall 2 487 2 195 2 762 2 855 2 533 2 507*    

Årsbudget 1 130 1 500 2 200 2 344 2 544 2 570    

* Prognos                
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Samhällsbyggnadsnämnden kostnader

(tkr)
Budget helår
2020

Utfall Jan - juli
2020

Budget Jan - juli
2020

Återstår Jan - juli
2020

Återstår helår
2020

Verksamhet          

Politisk verksamhet -636 -330 -373 43 306

Miljö- och
hälsoskyddsverksamhet -8 848 -4 166 -5 079 913 4 682

Plan- och byggverksamhet -8 011 -4 430 -4 517 87 3 581

Summa verksamhet -17 495 -8 926 -9 969 1 043 8 569

Politisk verksamhet
För perioden uppvisar den politiska verksamheten ett överskott om 43 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
För perioden uppvisar kostnaderna ett överskott om 913 tkr. Kävlingeåns årsavgift ingår inte i
resultatet med 477 tkr. Budgeten för kurser och konferenser är inte utnyttjad på grund av Covid-19. I
april beviljades en tillfälligt utökad budgetram motsvarande 500 tkr i tre år (2020–2022) för
Biosfärområde Vombsjösänkan. Detta förbättrar periodresultatet med 266 tkr.

Plan- och byggverksamhet
För perioden uppvisar kostnaderna ett överskott om 87 tkr. Budgeten för kurser och konferenser är
inte utnyttjad på grund av Covid-19. I budgeten var det budgeterat att föräldraledigheterna skulle börja
senare och med mindre tjänstgöringsgrad än vad det faktiskt blev.

Sammanfattande bedömning/prognos
Periodens resultat uppgår till 1188 tkr i överskott, det är en försämring jämfört med junis resultat då
visade verksamheten ett överskott på 1226 tkr. Merparten av överskottet beror på högre intäkter än
budgeterat. Prognosen vid årets slut indikerar på ett nollresultat. Trots att intäkterna var höga under
det första halvåret är det svårt att avgöra vilken påverkan Covid-19 kommer att ha på verksamheten
under resten av året.



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109 Ärendenr ALL.2020.2

Budgetredovisning 2020-08-31, DR2

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per den 31 augusti 2020,
DR2, samt redovisar en detaljerad månadsuppföljning för verksamheten per den 31 augusti 2020 och
överlämnar prognosen till ekonomiavdelningen.
__________

Sammanfattning
Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 31 augusti och utfallsprognos
för 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-26, §114/20 att Samhällsbyggnadsnämnden inte längre behöver
delge kommunstyrelsen sina månadsuppföljningar.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Totalt för nämnden 

Ekonomi 

Konto Utfall 
Jan - 

Aug 2019  

Budget 
Jan - Aug 

2020  

Utfall 
Jan - 

Aug 2020  

Bokslut  
2019  

Budget 
2020  

Prognos 
2020  

Intäkter 4 222 3 996 4 810 6 241 5 995 6 305 
Kostnader -11 769 -11 303 -10 793 -17 654 -17 495 -17 605 
Nettokostnad -7 546 -7 307 -5 983 -11 413 -11 500 -11 300 
Kommunbidrag 6 387 7 307 7 307 10 600 11 500 11 500 
Summa 
Resultat 

-1 160 0 1 324 -813 0 200 

Efter åtta månader redovisar stadsbyggnadsförvaltningen ett överskott om 1,3 mnkr. Intäkterna 
är 0,8 mnkr högre än budgeterat. Under året har det varit ett högt inflöde av bygglovsärenden, 
nybyggnadskartor och planavgifter. I budgeten var det avsatt medel för oförutsedda händelser 
som inte har använts för perioden. Även kostnader för arbetskraft, kursavgifter och inköp av 
förbrukningsmaterial har varit 0,5 mnkr lägre än budgeterat. 

Det prognosticeras ett överskott med 0,2 mnkr. Det är en förbättring med 0,2 mnkr kr jämfört 
med julis uppföljning då verksamheten prognosticerades att vara i paritet med budgeten. 
Överskottet är hänförbart till miljö- och hälsoskyddsverksamhet och bygglovverksamheten. 
Planverksamheten prognostiserar underskott. 

Uppföljning per verksamhet 

Miljö- och hälsoskydd 

Årets viktigaste händelser 

Pågående pandemi Covid-19 påverkar tillsynsarbetet, avbokningar och framflyttning av 
tillsynsbesök sker. Alternativa lösningar används för att ändå så långt möjligt bedriva tillsyn enligt 
plan. Arbetet med inventering av mindre miljöfarliga verksamheter inom miljöskyddsområdet för 
att få registret uppdaterat fortskrider. En medarbetare lånades ut en månad till vård- och 
omsorgsförvaltningen för avlastning med anledning av Covid-19. 

Kommunsamarbetet Biosfärområde Vombsjösänkan fortskrider, förstudien är godkänd i alla tre 
kommuner och ansökan är inlämnad till nationella biosfärkommittén om att få inleda 
kandidaturarbetet. 
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Måluppfyllelse 

Indikator Ingångsvärde Utfall 2020 Bedömning 
Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och 
tillgänglighet. 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  100  
Kommentar: 

Förvaltningens enda bil är en miljöbil. 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng (%) 

   

Kommentar: 

Resultatet av undersökningen presenteras i november, inget mätvärde för perioden. 

Ekonomianalys 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Intäkterna är 0,1 mnkr 
högre än budgeterat och kostnaderna är låga för personal på grund av både sjukskrivning och en 
tjänst som var utlånad till vård- och omsorgsförvaltningen som avlastning för Covid-19 under en 
månad. Även budgeten för kurser och konferenser är inte utnyttjad på grund av Covid-19. 

Prognosen för året indikerar på ett överskott om 0,3 mnkr. Det är de beslutade taxehöjningarna 
som står för merparten av överskottet. Även de faktorer som nämndes ovan och en tjänst som 
kommer att vara vakant under delar av året bidrar till överskottet. Det är osäkert om medlen för 
naturvård inom verksamheten miljö- och hälsoskydd kommer att räcka. 

Konto Utfall Jan - 
Aug 2019  

Budget Jan 
- Aug 2020  

Utfall Jan - 
Aug 2020  

Budget 
2020  

Prognos 
2020  

Intäkter 1 477 1 641 1 727 2 461 2 600 
Kostnader -4 825 -5 776 -5 520 -8 848 -8 687 
Nettokostnad -3 349 -4 136 -3 793 -6 387 -6 087 
Kommunbidrag 3 442 4 136 4 136 6 387 6 387 
Summa 
Resultat 

93 0 343 0 300 

Prestationstal 

Nyckeltal Utfall 2019 Budget 
2020 

Utfall 2020 Prognos 
2020 

Miljö- och hälsoskydd - antalet 
inspektionsbesök 

658 730 425 650 

Miljö- och hälsoskydd - antalet 
ansöknings- och 
anmälningsärenden 

141 220 126 190 

Miljö- och hälsoskydd - antalet 
klagomålsärenden 

112 120 105 140 
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Plan- och byggverksamhet 

Årets viktigaste händelser 

Pågående pandemi Covid-19 påverkar arbetet genom att verksamhet så långt det är möjligt ställer 
om till digitala möten. Inflödet av ärenden har fortsatt varit högt även under sommaren. 

I början av året startades på prov kvällsöppet för spontanbesök och rådgivning kring bygglov 
vilket var välbesökt. På grund av Covid-19 används telefonmöte istället för fysiska möten, vilket 
förväntas fortgå under hösten. 

Arbetet med att införa e-tjänster för bygg- och anmälansärenden har påbörjats. 

Den kommunövergripande översiktsplanen är ute på samråd och planeras klar för antagande 
våren 2021. 

Planförslaget kvarteret Bränneriet ska upp för antagande i oktober. 

Måluppfyllelse 

Indikator Ingångsvärde Utfall 2020 Bedömning 
Sjöbo erbjuder attraktivt boende där alla upplever trygghet, frihet, samhörighet och 
tillgänglighet. 
Handläggningstid bygglov, veckor (mediantid)  2  
Kommentar: 

Ingångsvärdet handläggningstid för hela 2019 var 16 dagar (2,3 veckor), vilket är väldigt lite. 
Det nuvarande värdet är 17 dagar (2,4 veckor). Lagkrav är 10 veckor. 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  100  
Kommentar: 

Förvaltningens enda bil är en miljöbil. 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, 
andel av maxpoäng (%) 

   

Kommentar: 

Resultatet av undersökningen presenteras i november, inget mätvärde för perioden. 

Ekonomianalys 

Efter tertial två uppvisar verksamheten ett positivt resultat om 0,9 mnkr. Intäkterna är 0,7 mnkr 
högre än budgeterat. Under perioden har det varit ett högt inflöde av både bygglovsavgifter, 
nybyggnadskartor och planavgifter. Kostnaderna för arbetskraft, kursavgifter och inköp av 
förbrukningsmaterial har varit 0,2 mnkr lägre än budgeterat. 

Prognosen för plan- och byggverksamheten indikerar på ett underskott om 0,1 mnkr. Den 
huvudsakliga anledningen till underskottet är att planverksamheten har högre konsultkostnader 
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p.g.a. översiktsplaner och högre personalkostnad än budgeterat. Det var budgeterat att 
föräldraledigheterna skulle börja senare och med mindre tjänstgöringsgrad än vad det faktiskt 
blev. 

Bygglovverksamheten prognosticerar ett överskott om 0,1 mnkr. Från och med 1 juni höjdes N-
faktorn från 0,9 till 1,0 vilket ger cirka 0,2 mnkr mer på årsbasis. Totalt har 31 stycken 
ansökningar om enbostadshus registrerats vilket är drygt dubbelt så många som för helår 2019 då 
det registrerades 15 stycken. För perioden har det även debiterats för ett större bygglov på Sjöbo 
Väst för ICA på drygt 0,1 mnkr. 

Antalet ansökningar om bygglov kommer att överstiga budget. Antalet bygganmälningar är dock 
lägre än förväntat för perioden och prognosen förväntas bli färre än budgeterat. Antalet 
klagomålsärenden kommer att överstiga budget och antal ärende som inte är 
avslutade/arkiverade ser ut att understiga budget. 

Konto Utfall Jan - 
Aug 2019  

Budget Jan 
- Aug 2020  

Utfall Jan - 
Aug 2020  

Budget 
2020  

Prognos 
2020  

Intäkter 2 746 2 356 3 082 3 534 3 705 
Kostnader -6 568 -5 108 -4 917 -8 011 -8 281 
Nettokostnad -3 822 -2 752 -1 835 -4 477 -4 577 
Kommunbidrag 2 678 2 752 2 752 4 477 4 477 
Summa 
Resultat 

-1 144 0 917 0 -100 

Prestationstal 

Nyckeltal Utfall 2019 Budget 
2020 

Utfall 2020 Prognos 
2020 

Antal ansökningar om bygglov 240 200 228 250 
Antal bygganmälningar 291 250 95 150 
Plan- och bygg - antalet 
klagomålsärenden 

47 40 51 60 

Antal ärenden som inte är 
avslutade/arkiverade 

1 677 2 000 1 735 1 800 

Politisk verksamhet 

Årets viktigaste händelser 

Även här har Covid-19 påverkat med något färre ledamöter på nämndens sammanträden. 

Taxorna har uppdaterats vilket var viktigt för att få en långsiktig budget i balans. 

Ekonomianalys 

Utfallet för perioden är ett litet överskott. Prognosen för året indikerar på ett nollresultat för den 
politiska verksamheten. Under 2020 är det inte inplanerat några extra utbildningsinsatser. 
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Konto Utfall Jan - 
Aug 2019  

Budget Jan 
- Aug 2020  

Utfall Jan - 
Aug 2020  

Budget 
2020  

Prognos 
2020  

Intäkter   1   
Kostnader -376 -419 -356 -636 -636 
Nettokostnad -376 -419 -355 -636 -636 
Kommunbidrag 267 419 419 636 636 
Summa 
Resultat 

-109 0 64 0 0 

Personalresurser 

Hela nämnden 

Under hösten har en medarbetare längre ledighet. För att klara budget då andra medarbetare 
återgått från ledighet tidigare och i högre omfattning än planerat, så ersätts inte tjänsten. Detta 
medför högre belastning på förvaltningens medarbetare. 

Måluppfyllelse 

Indikator Ingångsvärde Utfall 2020 Bedömning 
En attraktiv arbetsgivare 
Anställda upplever Sjöbo kommun som en 
bra arbetsgivare, andel (%) 

   

Sjukfrånvaron, andel (%)  3  
Kommentar: 

Sjukfrånvaron uppgår till 3,06 procent vilket är en ökning jämfört med samma period 
föregående år som då var 2,46 procent. Anledningen till den ökade sjukfrånvaron är främst 
planerad sjukfrånvaro men Covid-19 bidrar troligen också. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

På grund av Covid-19 som påverkar hur tillsynen kan bedrivas inom miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten så finns det risk att intäkterna blir lägre än budget. Det finns också en 
risk för minskade intäkter inom förvaltningens övriga verksamheter om Covid-19 generar 
personalbortfall eftersom allt planerat arbete inte blir utfört. 

Framtiden 

Arbetet med digitalisering för att öka förvaltningens tillgänglighet, service samt förutsättningar 
för samverkan och dialog i tidiga skeden kommer att fortsätta. Bland annat har arbetet med att 
införa e-tjänster på bygglovenheten startat. 

Samhällsbyggnadsnämnden tror på en fortsatt god inflyttning till Sjöbo kommun och arbetar 
vidare med att bland annat ta fram byggrätter i attraktiva lägen. Behovet av detaljplaner för 
flerbostadshus behöver tillgodoses för att Sjöbo kommun ska klara framtidens utmaningar. 
Nämnden ser också ett behov av att ta fram byggrätter eller andra åtgärder för verksamheter. 
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Arbetet med att färdigställa det lokala miljömålsprogrammet (Miljömål 2034) kommer att 
påbörjas i november. Även arbetsgrupperna behöver medverka. Planerat antagande under våren 
2021. 



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110 Ärendenr ALL.2020.4

Delegationsbeslut 2020-06-17--2020-08-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten (bilaga).
___________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden
och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning 2019-04-16, §
50/19. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag
Bilaga delegationslista
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111 Ärendenr ALL.2020.5

Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2020-09-08

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
___________

Sammanfattning
Inkomna rapporter och beslut från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo
kommun samt rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad
rapporteras till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Dnr: MEA.2016.1017
Svea Hovrätts protokoll 2020-06-25, Mål nr M 1613-20 ang Utdömande av vite - Fråga om
prövningstillstånd - Assmåsa 1:2.

2. Dnr: LANT.2015.954
Åklagarmyndigheten - Strafföreläggande, Ärende AM-163621-16 ang Otillåten
miljöverksamhet - Bjärsjölagård 1:128.

3. Dnr: MILSK.2018.1527
Lunds Tingsrätts underrättelse 2020-06-16, Ärende nr K 3523-18 ang Anmärkning mot en
fordran som efterbevakas - Sandbäck 7:3.

4. Dnr: MILSK.2018.1527
Växjö Tingsrätts dom 2020-08-18, Mål .nr M 1430-20 ang Föreläggande att vidta åtgärder
avseende farligt avfall mm - Sndbäck 7:3.

5. Dnr: MILSK.2018.752
Växjö Tinsgrätts dom 2020-08-07, Mål.nr M 2191-20 ang Utdömande av vite - Övedskloster
2.37.

6. Dnr: MILSK.2018.752
Växjö Tinsgrätts dom 2020-08-07, Mål.nr M 1040-20 ang Utdömande av vite - Övedskloster
2.37.

7. Dnr: MILSK.2018.752
Växjö Tinsgrätts dom 2020-08-07, Mål.nr M 1646-20 ang Utdömande av vite - Övedskloster
2.37.

8. Dnr: PLAN.2016.1315
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsens beslut 2020-07-29, dnr 404-26345-2020 ang att Länsstyrelsen överprövar
samhällsbyggnadsnämmndens beslut den 2 juli 2020 §88 att anta detaljplan för Björka 18:1
mfl.

9. Dnr: ALL.2020.8
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-24, §93 ang Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-
2023.

10. ALL.2020.1291
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-24, §104 ang Fyllnadsval av ledamot i Styrelsen för
Sjöbo Elnät AB, ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i Valnämnden.

11. ALL.2020.2
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-24, §92 ang Sjöbo kommun delårsrapport 1 2020.

12. MILSK.2020.972
Miljöenhetens yttrande 2020-06-18 ang Naturverkets förslag till författningsändringar med
allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§112 Ärendenr ALL.2020.1

Kurser och konferenser

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte utse någon att delta i webbinarium, då ingen har möjlighet
att närvara.
___________

Sammanfattning
Följande kurs/konferens har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden.

1. Sveriges Kommuner och Regioner kommer att sända två webbinarium som handlar om hot, hat och
våld mot förtroendevalda, den 9 september och den 6 oktober 2020, kl 09:00-10:00.
"Det demokratiska samtalet", den 9 september 2020.
"Hot mot förtroendevalda - hot mot jämställdheten", den 6 oktober 2020.

11(36)



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113 Ärendenr ALL.2020.7

Uppföljning av intern kontroll per den 31 augusti 2020, ( DR2)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna
kontrollen per den 31 augusti 2020, DR2 samt
ge förvaltningen i uppdrag att se över kundenkäterna vid årsskiftet, så att vissa av
frågorna blir lättare att följa upp.
__________

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-26, §73/20 att godkänna
uppföljningen av den interna kontrollen per den 30 april 2020, DR1 samt
ge förvaltningen i uppdrag att se över kundenkäterna vid årsskiftet, så att vissa av
frågorna blir lättare att följa upp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-18, § 25 att godkänna förslag till intern
kontrollplan för samhällsbyggnadsnämnden för 2020 med uppföljning av 4 punkter vid DR1
och DR2.

Följande punkter ska följas upp:

· Debitering - DR1, DR2, vid årets slut

· Handläggning av överklagande ärenden - Vid årets slut

· Domar i överklagande ärenden - Vid årets slut

· Handläggningstid enligt serviceåtaganden - DR1, DR2 och vid årets slut

· Kundenkät för bygglov - DR1, DR2 och vid årets slut

· Kundenkät miljö - DR1, DR2 och vid årets slut
___________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-26, § 8 att anta nya riktlinjer för intern
kontroll. Rapporten ska innehålla en plan som beskriver vilka åtgärder som planerats
samt en sammanfattande bedömning av utfallet för arbetet av den interna kontrollen
inom verksamhetsområdet, samt att den sammanfattande bedömningen ska motiveras.

 Svag
 Tillfredsställande
 God
 Mycket god

Beslutsunderlag
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningens tjänsteskrivelse
Risk- och väsentlighetsanalys -

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll

År
2020

Stadsbyggnadsförvaltningen Enhet
Miljö, Bygg, Strategi

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

metod/frekvensSannolikhet Konsekvens Riskvärde

Debitering Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Debitering ska vara korrekt utförd. Kontroll av
samtliga debiteringar tre gånger per år. Antalet
avvikelser sammanställs i %.

Risk: Feldebitering - förtroende/finansiell risk

Ansvarig: Nämndsekreterare

Rapportering: DR1 – 1,2 % avvikelser (fel i 4 av 333 debiteringar varav 3 på strategi och 1 på bygg).

DR2 – 0,4 % avvikelser (fel i 1 av 282 debiteringar, bygg).

Atgärder: Viktigt att samtliga medarbetare som debiterar utbildas i debiteringsprocessen.Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla registret uppdaterat med rätt fakturamottagare.

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

metod/frekvensSannolikhet Konsekvens Riskvärde

Handläggning
av över-
klagade
ärenden

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Sammanställning utifrån samtliga överklagade ärenden

under året. En gång/år.

Risk: Fel i handläggning - förtroende/kvalitetsrisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi

Rapportering:

Atgärder: Viktigt att rutin för handläggning följs. Utbilda medarbetare vid behov. Se till att alla
ärenden har ansvarig handläggare.



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

metod/frekvensSannolikhet Konsekvens Riskvärde

Domar i
överklagade
ärenden

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Sammanställning utifrån samtliga beslut i överklagade
ärenden under året. En gång/år.

Risk: Utfallet i överprövande instans skiljer sig från nämndens -
förtroende/kvalitetsrisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi

Rapportering:

Atgärder: Säkerställa att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen. Utbilda vid behov. Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla sig uppdaterad i lagstiftning och praxis inom sitt
område.

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

metod/frekvensSannolikhet Konsekvens Riskvärde

Tillgänglighet
och
bemötande

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Sammanställning av antalet avvikelser i Castor
tre gånger per år. Rapportering av avvikelser sker
genom att medarbetare använder särskild
dokumentmall i aktuellt ärende när handläggningstid
överskrids

Risk: Handläggningstider enligt serviceåtagande inte följs - förtroenderisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi

Rapportering: DR1 – inga avvikelser rapporterade.

DR2 – inga avvikelser rapporterade.

Atgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att rapportera brister i serviceåtaganden.
Utbilda så att alla vet hur man rapporterar.



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

metod/frekvensSannolikhet Konsekvens Riskvärde

Tillgänglighet
och
bemötande

Mindre
sannolik
2

Lindrig
2

4 Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Tillgänglighet till handläggare upplevs otillfredsställande - förtroenderisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov

Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens - målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.

Rapportering:

DR1 – Miljö; av 13 inkomna svar så tyckte 46,2 % att det var lätt att komma i kontakt, 23,1 % tyckte
inte det var lätt. (1 av 6 inkomna svar under övriga kommentarer gäller tillgänglighet i kommunens
växel.)

DR2 – Miljö; av 4 inkomna svar så svarade 50 % att det var lätt att komma i kontakt, 25 % tyckte
inte det var lätt.

DR 1 - Bygg; av 13 inkomna svar under övriga kommentarer gäller 1 tillgänglighet där man var
positiv till kvällsöppet. Förslag till ny åtgärd; se över enkäten bl.a. med den frågan.

DR 2 - Bygg; av 6 inkomna svar under övriga kommentarer gäller 1 tillgänglighet där man upplevde
det väldigt svårt att få tag i handläggare via telefon och att det fungerade att endast få kontakt via mail.

Atgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att följa
serviceåtaganden. Utbildning av medarbetare vid behov. Se till att information om
hur allmänhet kommer i kontakt med oss, telefontider etc. är uppdaterad och
tillgänglig.



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

metod/frekvensSannolikhet Konsekvens Riskvärde

Tillgänglighe
t och
bemötande

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Bemötande upplevs som otillfredsställande - förtroenderisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov

Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens - målet är att få in 30 % svar
av alla bygglovsbeslut som skickas ut.

Rapportering:

DR1 – Miljö; av 18 inkomna svar så tyckte 61,1 % att bemötandet var bättre än förväntat, 33,3 %
enligt förväntat och 5,6 % sämre än förväntat.

DR2 – Miljö; av 20 inkomna svar så svarade 5 % att bemötandet var bättre än förväntat, 15 % enligt
förväntat, 0 % sämre än förväntat och 80% obesvarad.

DR1 – Bygg; av 20 inkomna svar så tyckte 70 % att bemötandet var bra, 10 % enligt förväntat, 15
% dåligt och 5 % obesvarad.

DR2 – Bygg; av 19 inkomna svar så svarade 78,9 % att bemötandet var bra, 10,5 % enligt förväntat,
5,3 % dåligt och 5,3 % obesvarad.

Atgärder: Samtliga medarbetare känner till och förstår vikten av professionellt bemötande.
Utbildning av medarbetare vid behov.



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

metod/frekvensSannolikhet Konsekvens Riskvärde

Tillgänglighet
och
bemötande

Möjlig 3 Kännbar
3

9 Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år. Är
informationen på vår hemsida, mallar och blanketter
tillräckligt informativ, tydlig och lätt att förstå?
Bekräftelsemallen uppdaterad med tydlig information
om att avgift tas ut för byggärenden.

Risk: Information upplevs som svår att förstå eller otillräcklig- myndighetsspråk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov

Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens - målet är att få in 30 % svar av
alla bygglovsbeslut som skickas ut.

Rapportering:

DR1 – Miljö; ingen av 6 inkomna svar under övriga kommentarer gäller Information.
Förslag till ny åtgärd; se över enkäten med den frågan “Hur upplevde du den skriftliga
informationen?”

DR2 – Miljö; inga inkomna svar.

DR1 – Bygg; av 19 inkomna svar så tyckte 26,3 % att informationen var lätt att förstå, 36,8 % som
förväntat 31,6 % svår att förstå och 5,3 % obesvarad.
Förslag till ny åtgärd; se över enkäten omformulera frågan “Hur upplevde du den skriftliga
informationen?”

DR2– Bygg; av 17 inkomna svar så svarade 35,3 % att informationen var lätt att förstå, 47,1 % som
förväntat 11,8 % svår att förstå och 5,9 % obesvarad.

Atgärder: Förbättra informationen på hemsidan, mallar och blanketter så den blir tydligare och
enklare att förstå

Sammanfattande bedömning:

Svag

Tillfredsställande

God

Mycket god



Orsak till sammanfattande bedömning (förklara kortfattat):



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114 Ärendenr ALL.2020.1647

Intern kontroll för 2021

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till Intern kontroll för 2021.
_________

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-26, §8/20 om ett nytt reglemente och riktlinjer för intern
kontroll för Sjöbo kommun. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Planen ska tillsammans med en risk- och väsentlighetsanalys överlämnas till
kommunstyrelsen för godkännande och till kommunens revisorer för kännedom. Överlämnandet ska
ske senast i september året innan verksamhetsåret och godkännas och beslutas av kommunstyrelsen
senast i november.

Sedan ska nämnden rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer, senast januari året efter verksamhetssåret. Rapporten ska
innehålla en plan som beskriver vilka åtgärder som planerats samt en sammanfattande bedömning av
utfallet för arbetet.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll

År
2021

Stadsbyggnadsförvaltningen
förvaltningen

Enhet
Miljö, Bygg, Strategi

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Debitering Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Debitering ska vara korrekt utförd. Kontroll av
samtliga debiteringar en gånger per år. Antalet
avvikelser sammanställs i %.

Risk: Feldebitering – förtroende/finansiell risk

Ansvarig: Nämndsekreterare

Rapportering:  

Åtgärder: Viktigt att samtliga medarbetare som debiterar utbildas i debiteringsprocessen. Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla registret uppdaterat med rätt fakturamottagare.

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Handläggning
av över-
klagade
ärenden

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Sammanställning utifrån samtliga överklagade ärenden
under året. En gång/år.

Risk: Fel i handläggning – förtroende/kvalitetsrisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi

Rapportering:

Åtgärder: Viktigt att rutin för handläggning följs. Utbilda medarbetare vid behov. Se till att alla
ärenden har ansvarig handläggare.



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Domar i
överklagade
ärenden

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Sammanställning utifrån samtliga beslut i överklagade
ärenden under året. En gång/år.

Risk: Utfallet i överprövande instans skiljer sig från nämndens –
förtroende/kvalitetsrisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi

Rapportering:   

 

Åtgärder: Säkerställa att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen. Utbilda vid behov. Samtliga
medarbetare är informerade om vikten att hålla sig uppdaterad i lagstiftning och praxis inom sitt
område.

             

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Detaljplaner Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Sammanställning utifrån samtliga beslut i ärenden
under året. En gång/år.

Risk: Länsstyrelsen upphäver av kommunen antagen detaljplan

Ansvarig: Enhetschef strategi

Rapportering:   

 

Åtgärder: Säkerställa att tillräcklig kompetens finns inom förvaltningen. Utbilda vid behov.
Checklistor för vilka hänsyn som ska behandlas i planprocessen.

             



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Tillgänglighet
och
bemötande

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Sammanställning av antalet avvikelser i Castor
tre gånger per år. Rapportering av avvikelser sker
genom att medarbetare använder särskild
dokumentmall i aktuellt ärende när handläggningstid
överskrids

Risk: Handläggningstider enligt serviceåtagande inte följs - förtroenderisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov, Enhetschef strategi

Rapportering:  

 

 

Åtgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att rapportera brister i serviceåtaganden.
Utbilda så att alla vet hur man rapporterar.

             

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Tillgänglighet
och
bemötande

Mindre
sannolik
2

Lindrig
2

4 Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Tillgänglighet till handläggare upplevs otillfredsställande - förtroenderisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov

Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens – målet är att få in 30 % svar.

Rapportering:  

Åtgärder: Samtliga medarbetare är informerade om vikten att följa
serviceåtaganden. Utbildning av medarbetare vid behov. Se till att information om
hur allmänhet kommer i kontakt med oss, telefontider etc. är uppdaterad och
tillgänglig. 

 

             



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Tillgänglighet
och
bemötande

Mindre
sannolik
2

Kännbar
3

6 Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år.

Risk: Bemötande upplevs som otillfredsställande - förtroenderisk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov

Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens – målet är att få in 30 % svar.

Rapportering:  

 

 

Åtgärder: Samtliga medarbetare känner till och förstår vikten av professionellt bemötande.
Utbildning av medarbetare vid behov.

             

Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Tillgänglighet
och
bemötande

Möjlig 3 Kännbar
3

9 Analys och sammanställning av resultatet från
inkomna enkätsvar tre gånger per år. Är
informationen på vår hemsida, mallar och blanketter
tillräckligt informativ, tydlig och lätt att förstå?

Risk: Information upplevs som svår att förstå eller otillräcklig- myndighetsspråk

Ansvarig: Enhetschef miljö, Enhetschef bygglov

Kommentar: Arbeta med att få ökad svarsfrekvens – målet är att få in 30 % svar.

Rapportering:  

 

 

Åtgärder: Förbättra informationen på hemsidan, mallar och blanketter så den blir tydligare och
enklare att förstå

             



Rutin/process

Riskbedömning Kontrollmoment

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde metod/frekvens

Tillsynsärende
PBL

Möjlig 3 Lindrig
2

6 Analys och sammanställning av inkomna, pågående
och beslutade ärenden tre gånger per år.

Risk: Handläggning av tillsynsärenden prioriteras ner – förtroenderisk, ökat antal
svartbyggen

Ansvarig: Enhetschef bygglov

Kommentar:

Rapportering:  

 

 

Åtgärder: Följa tillsynsplanen genom att se till att tillräckligt med resurser finns.

             

Sammanfattande bedömning:

Svag

Tillfredsställande

God

Mycket god

Orsak till sammanfattande bedömning (förklara kortfattat):



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115 Ärendenr BYGG.2019.1025

Uppföljning av tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för
samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-31 (DR2)

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av arbetet med tillsynsplanen för
perioden DR2 2020-05-01 - 2020-08-31.
__________

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-18, § 22 att anta ett nytt förslag till bygglovenhetens
tillsynsplan enligt plan-och bygglagen för året 2020. Uppföljning av planen ska ske tre gånger per år
(DR1, DR2 och i samband med årsredovisningen för hela året).

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-19 att ge bygglovsenheten i uppdrag att ta fram en
tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för ärenden gällande påföljd och ingripande.
Tillsynsplanen ska tas fram varje år och innehålla en summering av föregående år, redovisa statistik
för antalet pågående ärenden och beslutade ärenden. Tillsynsplanen ska även innehålla hur
tillsynsarbetet ska bedrivas och tydligt redovisa kommande aktiviteter och ha ett tydlig mål.

Underlag för beslut

· Samhällsbyggnadsnämndens beslut daterat 2018-12-19, SBN § 183

· Förslag till tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2020

· Delårsrapport DR
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INTERN KONTROLL 1 (1)
Datum Vår ref
2020-08-24 BYGG.2019.1025

413275

Samhällsbyggnadsnämden
Jenny Dennfjord
Bygglovhandläggare

DELÅRSRAPPORT ÖVER TILLSYNSARBETET

DELÅRSRAPPORTERING FÖR DR 2 (2020-05-01 - 2020-08-31)
Arbetet med tillsynen har fortsatt i en något lugnare takt än planerat med anledning av den ökande
inströmningen av bygglovsärenden och förfrågningar samt den rådande situationen med COVID-19.
Antalet inkomna tillsynsärenden har ökat under perioden DR 2 och förvaltningen kan bara anta att den
rådande situationen med "hemester" under sommarmånaderna har föranlett denna ökningen.

ÄRENDEMÄNGD
För perioden 2020-05-01 - 2020-08-31 Antal
Upprättade ärenden under DR 2 26 (jämför med DR 1 18 st)
Totalt antal pågående ärenden 274

BESLUT
Beslutstyp Antal
Påföljd (byggsanktionsavgift) 7
Beslut utan åtgärd (rättelse, preskription, ej
överträdelse mm.)
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§118 Ärendenr PLAN.2020.1282

Ansökan om Planbesked - Blentarp 11:47

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om negativt planbesked för upprättande av detaljplan för
del av fastigheten Blentarp 11:47(2) i Ramnakullen utanför Blentarp, i Sjöbo kommun.
__________

Sammanfattning
Sökanden har ansökt om upprättande av ny detaljplan innehållande avstyckning och
byggnation av ett enbostadshus med komplementbyggnad, för del av fastigheten Blentarp
11:47(2) i Ramnakullen utanför Blentarp, i Sjöbo kommun. Det föreslagna området är inte
tidigare detaljplanelagt och utgörs idag till större delen av jordbruksmark.

Föreslaget område för avstyckning och byggnation av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Orienteringskarta – röd prick är läget för föreslaget område för avstyckning och byggnation.

Motivering
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Att bygga ett enskilt bostadshus kan inte ses som ett väsentligt samhällsintresse, dessutom kan behovet
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Med brukningssvärd jordbruksmark avses mark som
med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.
Klassning eller påstådd låg bördighet är inte avgörande (se bl.a. MÖD den 1 april 2016 i mål P 4087-
15, och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16, där negativt förhandsbesked fastställts på mark klass 1).

Vår bedömning är vidare att avstyckning och byggnation på föreslagen fastighet kan komma
att påverka miljökvalitetsnormerna (MKN) för grundvatten negativt, samt att etablering av
fler enskilda avlopp i området kan riskera att påverka den närliggande vattenförekomsten
Ramnakullens å i naturreservatet Ramnakullabackarna i söder. Bäcken är en nyckelbiotop
som är naturvärdesskyddad för bäckmiljön (Skogsstyrelsen). Byggnation på denna plats
bedöms inte vara lämpligt.

Beskrivning av ärendet
Marken är privatägd och inte tidigare planlagd. Sökanden vill stycka av en ny
bostadsfastighet och bygga ett enplanshus på drygt 100 kvm BYA (8x13 m fotavtryck cirka),
med en nästan 40 m lång och 4 m bred infartsväg. Till detta en komplementbyggnad á 40 kvm
BYA (ca 8x5m) samt anläggandet av en gårdsplan på ungefär 225 kvm (15x15 m).
Fastigheten föreslås förses med ett enskilt avlopp.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fastigheten eller närområdet omfattas inte av kommunalt VA idag.

Den föreslagna fastigheten har varit uppodlad sen åtminstone 1960, vilket visar på lång
odlingskontinuitet på platsen.

I området finns miljökvalitetsnormer (MKN) för grundvatten, där kvalitetskravet är god
kemisk status.

Bäcken som flyter söder om fastigheten i naturreservatet Ramnakullabackarna är
naturvärdesskyddad för bäckmiljön (Skogsstyrelsen). Naturreservatet Ramnakullabackarna
har vid inventering (se i Jordbruksverkets TUVA) fått mycket höga naturvärden, är välhävdat
och inte särskilt påverkat av omgivande marker varför det är något man skulle vilja bevara
från påverkan även i framtiden. En av orsakerna till att påverkan hittintills är liten, kan vara
att de enskilda avlopp som finns i anslutning till omkringliggande byggnation, har slutna
tankar där inga utsläpp av toalettavfall sker. Dessa system är inte längre godkända av
Miljöenheten och kan alltså inte anläggas vid nybyggnation. Det innebär att om det skulle
tillkomma mer bebyggelse i området, innan det eventuellt blir kommunalt VA där, så riskerar
eventuella utsläpp från nytillkommande enskilda avlopp att påverka miljökvalitetsnormerna
för grundvatten negativt, och/eller nå vattenförekomsten Ramnakullens å i söder. Det enskilda
avlopp som eventuellt anläggs måste därför uppnå högsta möjliga rening, alternativt ha ett
kretsloppsanpassat system.

I anslutning till området finns ett angränsande riksintresse för rörligt friluftsliv enligt
miljöbalkens 4 kap 1-2§ (Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen). Närområdet är också
utpekat i länsstyrelsens naturvårdsprogram för f d Malmöhus län, både för terrängform och
naturvärde.

I befintlig översiktsplan (ÖP 2009) så är det föreslagna området planlagt som jordbruksmark.
Även i det nya förslaget till översiktsplan (ÖP 2040) så ligger området planlagt som
jordbruksmark. Området omfattas inte av den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för
Blentarp.

Beslutsunderlag/Bilagor
Ansökan om planbesked för del av fastigheten Blentarp 11:47(2)

Bilaga till ansökan, Situationsplan skala 1:400

Beslutet skickas till
Bertil Hultén
Herreberga Gård
Herrebergavägen 153
275 64 Blentarp

Länsstyrelsen
Södergatan 5, 205 15 Malmö
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lantmäterimyndigheten
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Strategienheten, Marie Rosdahl
Bygglovenheten, Linnéa Elamzon
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