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§ 13            

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
Sonnie Knutling utses till justerare av dagens protokoll.  
Kommunhuset 12 mars den 2019 klockan 13.00.  
 
______ 
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§ 14 Dnr 2019-00001             100 

Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 

fram förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning till 
nästkommande möte för att nå en budget i balans. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera rapporten och lägga den 

till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har i början av året fokuserat på ett antal parallella processer. 
Dels av varje medarbetare erhållit såväl medarbetarsamtal som lönesättande 
samtal. Utöver detta har mycket tid lagts på att följa upp årets verksamhet. 
Det är dels fokus på årsbokslut men även inrapportering av omfattande 
statistik till diverse myndigheter. Januari är även intensiv i så motto att 
många projekt ska startas samt att vi även börjat planera för budget 2020 och 
framåt.  
 
När det gäller plan-, bygg-, kart- och mätkontoret så arbetar kontoret utifrån 
uppdrag i verksamhetsplan. Vad gäller planläggning pågår arbete med ett 15-
tal planer och planprogram. Inom bygglov är ärendeflödet fortsatt något 
lägre vilket ger en möjlighet att arbeta mer med verksamhetsutveckling 
såsom rutiner, flöden och förberedelser inför kommande e-tjänster. Utöver 
detta har bygglov just nu en praktikant.  Inom kart- och mät pågår just nu 
leverans av kartor för interna projekt. 
 
Inom området trafik pågår fortsatt planering för att genomföra ”rätt fart i 
staden”. Planeringen utgår från Trafikplan och är ett samverkansprojekt med 
SBF och SERF.  
 
Området samhällsbetalda resor är ett av nämndens största ansvarsområden 
om man ser till ekonomisk omsättning. Inom ansvarsområdet har extern 
genomlysning av avtalet slutförts (avrapportering på kommande nämnd). 
Utöver detta har resultatet av skolskjutsenkäten färdigställts (avrapportering 
på denna nämnd).  
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Inom administrationen så fortgår arbetet med att förbättra intern struktur. Det 
handlar om allt från GDPR, digitalisering/e-tjänster, e-arkiv. Förvaltningen 
arbetar även med den IT-plan som samtliga nämnder är ålagda att ta fram. 
Som tidigare meddelats arbetar vi sedan några veckor tillbaka med helt 
elektronisk hantering av inkommande ansökningar. Rent praktiskt innebär 
det att alla inkommande ärenden enbart hanteras elektroniskt vad gäller 
akter.  
 
Miljökontorets planerade tillsyn och kontroll fortlöper i huvudsak som 
planerat. Viss justering kan komma att ske då kontoret för närvarande har 
några sjukskrivningar att hantera. Under januari har fokus legat på planering 
och start av projekt. Precis som tidigare pågår arbete med 
verksamhetsutveckling, exempelvis genom framtagande av mallar och 
rutiner.  
 
När det gäller förvaltningens och nämndens ekonomi så visar tidiga 
prognoser på ett noll resultat. Enskilda orosmoln finns i form av enskilt 
beslutade resor samt högt bränsleindex. Det är dock för tidigt att säga något 
om dessa effekter då det finns visst handlingsutrymme i antagen rambudget. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-02-05, dnr SBN 2019-1 samt 
uppföljning P01 2019 Samhällsbyggnadsnämnden.  
 
______ 
 
Utdrag: 
Beslut inklusive bilagor skickas till:  
Kommunstyrelsen 
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 
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§ 15 Dnr 2019-00019             900 

Årsbokslut 2018 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet för 2018.  
 

Ärendebeskrivning 
Nämndens verksamhet för samhällsbetalda resor var vid ingången av året 
underfinansierad med cirka -700 tkr vilket tydliggjordes i förvaltningens 
verksamhetsrapport P01 2018. Besparingsåtgärder vidtogs vilket fått en 
positiv effekt om cirka 400 tkr. Det är dock flera delar av verksamheten som 
i realitet är underfinansierad. Det gäller dels samhällsbetalda resor men även 
förvaltningens verksamhets i stort där högt ställda mål inte åtföljs av en 
motsvarande budget. Området samhällsbetalda resor dras med ett fortsatt 
underskott vilket i huvudsak beror på att nämnden inte fått ekonomisk 
kompensation för det ingångna avtalet vid halvårsskiftet 2016. Viss 
kompensation har skett i och med att nämnden erhåller återbäringen på det 
på årsbasis sökta statsbidraget för bostadsproduktion. I år har dock utfallet 
blivit lägre än budgeterat vilket lett till ett avvikande resultat på cirka -600 
tkr. I övrigt beror underskottet på minskade intäkter vad gäller taxor samt 
avvikelser inom området bostadsanpassning. Som helhet har förvaltningen 
varit återhållsam med kostnader och de insatser och åtgärder som genomförts 
har i huvudsak skett inom befintlig ram. Total negativ avvikelse gentemot 
budget är -2 233 tkr. Som en effekt av Tertialrapport T2 togs ett 
nämndövergripande besparingsförslag fram. I samband med delårsbokslut 
T2 äskande och erhöll nämnden 1,5 miljoner kronor av kommunfullmäktige. 
Vad gäller uppföljning av nyckeltal konstateras att vi i stort följer de 
prognoser vi ställt ut.   
 
Avseende ständiga förbättringar och förvaltningens arbete med 
verksamhetsutveckling har det fortsatt i så motto att vi implementerat de 
förändringar som ny kommunallag (KL), förvaltningslag (FL) samt 
Dataskyddsförordning (GDPR) reglerar. I övrigt har arbetet med EDP Vision 
(vårt ärendesystem), dokumenthanteringsplan, framtagande av IT-plan 
fortsatt enligt plan. Även vårt deltagande i Cesam Östs e-tjänst projekt har 
fått en nystart med en tydligare intern projektledning. Totalt har 
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förvaltningen levererat en god service och årsbokslutets måluppföljning visar 
på att flera av nämndens uppdrag kommer att vara uppfyllda vid 
mandatperiodens slut.  
 
Nämnden har en väl utvecklad intern kontroll där ekonomisystem, utbildning 
av personal samt framtagande av rutiner (ständiga förbättringar) utgör 
viktiga beståndsdelar. Den av nämnden antagna internkontroll planen följs 
löpande av nämnden och årets kontroll av planen visar att nämnden har god 
ordning på de områden som nämnden valt att särskilt granska.  
 
Förvaltningens hela verksamhet påverkas starkt av rådande konjunktur vilket 
innebär att arbetsmarknaden bedöms som rörlig och starkt kostnadsdrivande. 
Det råder brist på erfaren arbetskraft inom flera av förvaltningens 
verksamhetsområden. Förvaltningens utveckling avseende ärenden är också 
värd att lyfta fram. Vid starten 2015 behandlades cirka 1400 ärenden av 
nämndens förvaltning. Under 2018 behandlades totalt cirka 3800 ärenden. 
 
 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-07, dnr 2019-19.  
 
______ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef (JC) 
Plan- och byggchef (LG) 
Miljöchef (KH) 
Akten 
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§ 16 Dnr 2019-00002             100 

Intern kontrollplan 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera rapporten och lägga den 

till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har i sin väsentlighets- och riskanalys identifierat sex riskområden. 
Fem av områdena: rättssäkra beslut, handläggningstid, budget i balans, 
personuppgifter i e-post och personuppgiftsbiträdesavtal bedöms vara 
områden med förhöjd risk. Riskanalysen har genomförts av nämndens 
presidium med stöd av förvaltningsledning.  
 
I enlighet med internkontroll planen två områden redovisas i samband med 
aktuella nämnd. Enligt våra efterforskningar i har det under perioden 
inkommit sex beslut från länsstyrelse eller domstol gällande överprövade 
beslut som gått nämnd/utskott emot (fyra strandskydd, ett bygglov, en 
detaljplan). Avseende område tre, budget i relation till uppdrag, konstateras i 
framtagen verksamhetsrapport att nämndens prognos för helåret pekar mot 
ett nollresultat. 
 
 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-02-05, dnr SBN 2019-2.  
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut utan bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 17 Dnr 2017-00020             100 

Delegationsordning justeringar 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta delegationsordningen med 
föreslagna förändringar.  
 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden antogs 2015-05-05. 
Därefter har nämnden fattat åtta revideringsbeslut. Denna revidering gäller 
kapitel allmänt och bygg. Revidering har gjorts med anledning av den nya 
Kommunallagen (2017:725) (KL) och Förvaltningslagen (2017:900) (FL). 
Mall från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har använts. Kapitel 
allmänt och bygg har därför omstrukturerats och skrivits om för att följa 
SKL:s mall. Laghänvisningar har justerats för att följa de nya lagarna. 
Nytillkomna punkter se bilaga 1 till tjänsteutlåtande. 
 
Revideringsdatum för denna justering blir 2019-03-05.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-06, dnr SBF 2016-925.  
Delegationsordning reviderad 2019-03-05.  
 
______ 
 
Utdrag: 
Förvaltningschef (JC) 
Planerare/utredare (ALJ) 
Akten 
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§ 18 Dnr 2019-00024             500 

Uppföljning 2018 handlingsplan trafik 2017-2020 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera rapporten och lägga den 

till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Handlingsplan Trafik 2017-2020 antogs av samhällsbyggnadsnämnden 
2017-04-25 § 47 samt av servicenämnden 2017-06-07 § 45. Planen ska följas 
upp en gång per år och rapporteras på respektive informationsnämnd. 
 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-05, dnr SBF 2019-544 samt Handlingsplan 
Trafik Söderköping 2017-2020.  
 
_______ 
 
Utdrag: 
Förvaltningschef (JC) 
Planerare/utredare (ALJ) 
Akten 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
11(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 19 Dnr 2018-00020             510 

Uppföljning enligt rutin för upphandlad verksamhet gällande 
skolskjuts  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera rapporten och lägga den 

till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under november 2018 genomfört en 
enkät riktad mot skolskjutselever. Syftet är att få barnens uppfattning om hur 
de upplever skolskjutsverksamheten.  
Vissa förändringar har gjorts jämfört med enkäten från 2017. Fler elever har 
fått enkäten digitalt, frågor om tidsintervaller har fått fler alternativ samt 
frågor kopplade gentemot entreprenörerna har lagts in. 
I enkäten ställs frågor om följande: 

• Väntetid 
• Åktid 
• Trygghet 

 
Kortfattat kan noteras att endast 8 % av eleverna uppger att de regelbundet 
inte använder bilbälte. För 2017 var det var 16 % som inte använde bilbältet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer även skriftligen att delge 
skolskjutsentreprenörerna enkäten och främst då de delar som rör respektive 
entreprenör. För 2017 genomfördes ett informationstillfälle med 
entreprenörerna. 
En utökad dialog med Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att 
påbörjas under vintern 2019 i syfte att tydligare lyfta aktuella 
skolskjutsfrågor på skolorna. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-08, dnr SBF 2018-605 samt 
sammanställning av skolskjutsenkät f-3 och 4-6 daterad 2019-02-13,  
 
 
______ 
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Utdrag: 
Förvaltningschef (JC) 
Trafiksamordnare (MA) 
Akten 
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§ 20 Dnr 2019-00023             200 

Namnsättning på fastigheter samt gata i Skogshem 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den nya gatan får namnet 

Roshagsvägen. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheterna får traktnamnet 

SKOGSHEM. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid det förrättningsförberedande arbetet har det uppmärksammats ett behov 
av nytt gatunamn i aktuellt område. Nuvarande adress, Skogshemsvägen, 
kan inte användas eftersom gatuadress och dess nummersättning blir ologisk. 
Det kan i sin tur skapa problem för såväl posten som för räddningstjänsten. 
Ett skogsområde i närheten av gatan benämns i kartor som Rosenlundshagen 
och med anledning av det föreslås namnet Roshagsvägen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya gatan ska heta 
Roshagsvägen samt att de fastigheter som ligger vid gatan får traktnamnet 
SKOGSHEM. Tidigare fastigheter i området har även de traktnamnet 
SKOGSHEM. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-08, dnr SBF 2019-545.  
 
______ 
 
Utdrag: 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Förvaltningschef (JC) 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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§ 21 Dnr 2019-00020             210 

Detaljplan för del av Lagnö 2:29 – samråd och granskning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget kan samrådas och 

granskas enligt 5 kap 11-17 §§ och 5 kap 18-22 §§ plan- och bygglagen. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomförandet av planen inte 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § 
miljöbalken. 

 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget har utformats med 1000 m2 byggrätt för att möjliggöra 
utveckling av den befintliga verksamhet som finns norr om planområdet. 
Siktlinjer från infartsvägen bevaras genom prickmark (mark som inte får 
bebyggas). Byggnadshöjden regleras genom nockhöjd och minsta takvinkel. 
Parkering för bebyggelsen anordnas i den nord-östra delen av planförslaget 
inom det område som märkts ut med n1 på plankartan.  
 
Gemensamt beslut om samråd och granskning föreslås då planförslagets inte 
förväntas genomgå några större förändringar mellan samråd och granskning. 
Detaljplanen antas med standardförfarande. Gemensamt beslut om samråd 
och granskning ökar effektiviteten i planprocessen genom att ledtider inför 
granskningsbeslut utesluts.  
 
Planförslaget innebär en utveckling av Mon som pekas ut som nod för 
besöksnäring i gällande översiktsplan.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-02-05, dnr SBF 2018-2135.  
______ 
 
Utdrag: 
Planarkitekt (VN) 
Plan- bygglovschef (LG) 
Akten 
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§ 22 Dnr 2019-00021             220 

Ansökan om förhandsbesked Lagnö 2:24 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddela att bygglov för de 
föreslagna nybyggnationerna kan förväntas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL 

 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift för beslutet på 6 

294 kr enligt den kommunala taxan. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus samt ett fritidshus med 
en tomtavstyckning på ca 1 000 kvm inom fastigheten Lagnö 2:24. 
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdes-
bestämmelser. I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny 
bebyggelse inom aktuellt område bör placeras i närheten av befintlig 
bebyggelse.  
 
Nybyggnationerna och den föreslagna tomtplatsen tar barr- och blandskog i 
anspråk.  
 
Befintlig tillfartsväg finns till nybyggnationerna samt till den nya 
tomtplatsen. Vatten och avlopp ska enligt ansökan lösas med enskild 
anläggning. 
 
Markägare som delar tomtgräns med Lagnö 2:24 har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran mot 
nybyggnationen har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Skäl för beslut 
Förhandsbeskedet ger möjlighet till nybyggnad av ett enbostadshus samt ett 
fritidshus med en tomtavstyckning inom Lagnö 2:24. 
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Förhandsbeskedet uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen 
vad gäller markens lämplighet och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen vad gäller 
fastighetens ordnande. De föreslagna nybyggnationerna och den föreslagna 
tomtplatsen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse vilket stämmer 
överens med översiktsplanen för Söderköpings kommun. Den föreslagna nya 
bebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen i området på ett 
lämpligt vis.  
Den föreslagna nybebyggelsen och tomtavstyckningen lokaliseras utanför ett 
angränsande naturvärdesområde klass 1. Den befintliga tillfartsvägen till de 
föreslagna nybyggnationerna och tomtplatsen förekommer delvis inom 
naturvärdesområdet. Nybyggnationerna och den föreslagna tomtplatsen 
bedöms förenliga med det angränsande naturområdet och de värden som ska 
värnas. De planerade nybyggnationerna samt tomtavstyckningen har 
placerats utanför strandskyddsområdet. Inom det aktuella området finns inga 
kända fornlämningar. Inga riksintressen eller andra allmänna intressen 
påverkas. Ingen miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kapitel 5 överskrids. 
Förhandsbeskedet resulterar inte i några betydande sociala konsekvenser.  
 
I en samlad bedömning anser samhällsbyggnadsförvaltningen att kraven för 
att ge ett positivt förhandsbesked uppfylls.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-01-16, dnr SBF 2018-2737. 
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6294 kronor (faktura skickas separat). 
 
Villkor 
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas. Utformning och placering av 
byggnaderna ska prövas och godkännas i bygglovsprövningen. Byggnaderna 
ska, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen, placeras och utformas på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är 
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god 
helhetsverkan. 
 
De nya byggnaderna bör följa den lokala byggnadstraditionen för byggande 
på landet. Detta innebär bland annat att nya bostadshus och eventuella uthus 
bör ges, för den aktuella terrängen, godtagbara mått och att en bred husbredd 
bör undvikas. Eventuella uthus bör placeras åtskilt från huvudbyggnaden. 
Byggnaden ska färgsättas traditionellt. 
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Vatten- och avlopp ska lösas i enlighet med miljöbalkens syften. Innan 
beslut om slutbesked ges ska en avloppslösning vara redovisad för och 
godkänd av miljökontoret. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för 
åtgärderna söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit 
laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen. Om fornlämningsfynd 
påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart avbrytas och anmälan 
om fyndet ske till länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit till nämnden inom tre 
veckor från dag då beslutsprotokollet justerats. Ange vilket beslut som 
överklagas och den ändring som begärs. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till:  
sökande (samt eventuella sakägare med synpunkter) 
 
Beslut exklusive bilagor skickas till:  
Rågrannar 
 
Kungörelse om beslutet exklusive bilagor: 
Post- och inrikestidningar. 
Fysisk planerare (ML) 
Akten 
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§ 23 Dnr 2019-00009             100 

Öppna nämndmöten 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att informationssammanträden tills 
vidare ska hållas offentliga. Mötets avslutande del kan hållas slutet i de fall 
nämnden hanterar frågor av myndighetskaraktär såsom enskilda 
förhandsbesked eller likvärdiga ärenden.  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt "Reglementet för Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar" kan 
nämnden själv besluta om sammanträden ska vara offentliga.  
 
 

Underlag för beslut 
Reglemente för Reglementet för Kommunstyrelsen, nämnder och 
beredningar, reviderad 2016-12-07.  
 
______ 
 
Utdrag: 
Beslut utan bilagor skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 24 Dnr 2019-00003             100 

Information från SBN informationsmöte 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen från 

samhällsbyggnadsnämndens informationsmöte den 15 januari 2019 och 
lägger den till handlingarna. 

 
      

Underlag för beslut 
Informationssammanträdet 15 januari 2019 minnesanteckningar. 
 
 
Redovisningar Powerpoint.  

− Avfall  
− IEE (incitament för energieffektivisering) 
− Vårdlokaler  
− Gammastrålning  
− Kalla ätfärdiga livsmedel  
− Avloppsinventering 2018 
− Nya tobakslagen 

 
______ 
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§ 25 Dnr 2019-00004             200 

Protokoll från SBNU 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar myndighetsutskottet protokoll från 

den 22 januari 2019 och lägger dem till handlingarna.  
 

Underlag för beslut 
Protokoll från myndighetsutskottets möte den 22 januari 2019. 
 
______ 
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§ 26 Dnr 2019-00005             200 

Delgivningar 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar delgivningarna och lägger dem till 
handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar 
Mark- och miljödomstolen 2019-02-06 Mål nr P 1463-18 – Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandena på beslut om antagande av detaljplan 
för fastigheten Söderköping 3:65 m.fl. (Storängen).  
 
Mark- och miljödomstolen 2019-01-18 Mål nr P 3163-18 – Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandena på beslut om antagande av detaljplan 
för Söderköping 3:31 (Tyketorp).  
 
Mark- och miljödomstolen 2019-02-01 Mål nr M 1573-18 – Mark- och 
miljödomstolen lämnar Söderköpings kommun tillstånd till muddring av 
sediment i Hällerstadssjön, samt att avvattna och lägga upp massorna.   
 
Inbjudan från SKL – Demokratidagen 2019 den 2 april 2019 i Stockholm. 
 
______ 
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§ 27   

Övriga frågor 
En sammanfattning från utbildningen i PBL hos länsstyrelsen redovisas av 
ledamöter som deltog.  
 
Förvaltningschef redogör för reglementet.  
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