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§ 54   

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
Sonnie Knutling utses till justerare av dagens protokoll 
 
Klockan 8.00 den 22 augusti 2019 för omedelbar justering. Samt 8.30 den 2 
september 2019 för ordinarie justering.  
 
______  
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§ 55 Dnr 2019-00001             100 

Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport 2019 

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

till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har i samband med tertialrapport ett till del erhållit rapport till och 
med maj månads utgång. Denna verksamhetsrapport upprepar delar av detta 
men adderar samtidigt sommarmånaderna juni och juli.  
 
I mångt och mycket har slutet av maj och delar av juni handlat om att avsluta 
olika projekt inför just avklarad sommarperiod. Som helhet har perioden 
präglats av högt temp men god leverans i form av beslut i rätt tid vilket 
styrkts i IK-rapporten. Detta trots vakanta tjänster inom framför allt miljö- 
och hälsoskydd. Inom hela förvaltningen har så kallade T1 samtal 
genomförts. Fokus har legat på leverans i relation till VP samt avstämning av 
varje medarbetares individuella mål- och kompetensutvecklingsplan.  
 
När det gäller plan-, bygg-, kart- och mätkontoret så pågår ordinarie 
verksamhet i form av planläggning. Under sommaren har kontorets nya 
planarkitekt börjat och i övrigt har pågående planarbete fortgått enligt plan. 
Vad gäller personal har samtidigt en planarkitekt sagt upp sig. Vilka 
konsekvenser detta får är för tidigt att säga. Inom bygglov har det fortsatt 
varit intensivt och under sommaren har kontoret förstärkts med en 
semestervikarie. Planering för driftsättning av e-tjänst för bygglov fortgår. 
Inom kart- och mät har upphandling av mätkonsult genomförts. Detta i syfte 
att utveckla back-up vid eventuell sjukdom samt vid hög belastning. I övrigt 
pågår arbete med att ta fram nybyggnadskartor, göra lägeskontroller samt att 
genomföra utstakning. Samtidigt fortsätter funktionen att bistå andra 
förvaltningar med olika typer av geografiska underlag.  
 
Inom området trafik pågår fortsatt planering för att genomföra ”rätt fart i 
staden”. Planeringen utgår från Trafikplanen och är ett samverkansprojekt 
med SBF och SERF. Utöver detta sker löpande uppföljning kring området 
parkeringsövervakning.  
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Området samhällsbetalda resor är ett av nämndens största ansvarsområden 
om man ser till ekonomisk omsättning. Inom ansvarsområdet har extern 
genomlysning av avtalet slutförts och beslut tagits av nämnden att föra över 
drift och planering till Region Östergötland. 
 
Inom administrationen så fortgår arbetet med att förbättra intern struktur. Det 
handlar om allt från GDPR, digitalisering/e-tjänster och e-arkiv. Som en del 
av arbetet med ständiga förbättringar pågår planering av utbildning i såväl 
samhällsbyggnadsprocess som projektmodell.   
 
Miljökontorets planerade tillsyn och kontroll pågår som planerat. Viss 
justering har skett då kontoret för närvarande har några sjukskrivningar att 
hantera. Som tidigare meddelats har fokus legat på planering och start av 
projekt. Precis som tidigare pågår arbete med verksamhetsutveckling, 
exempelvis genom framtagande av mallar och rutiner. Ett konkret exempel 
på detta är en handbok för nya avfallsföreskrifter. Vad gäller 
avloppsinventeringen så har första delen av den utvärderats. Utvärderingen 
visar att de nya arbetssätt som introducerats påverkat verksamheten i positiv 
riktning. I övrigt pågår en översyn av befintlig behovsutredning och när det 
gäller personal har vi rekryterat en ny kommunekolog som böjar senare i 
augusti. Utöver detta har kontoret, utifrån politikens önskemål, utrett 
förutsättningarna för att efterdebitera våra kunder även inom miljöbalkens 
område (jämför livsmedel). Utredningen ska vara klar till nästa ägardialog i 
september för att därefter presenteras för nämnden.  
 
När det gäller förvaltningens och nämndens ekonomi enligt P05 så visar 
tidiga prognoser på ett resultat om 0 tkr.   
 
Utifrån beslutad strategisk plan med budget (KF 2019-07-31 § 56) 
konstateras att nämnden är i ett mycket prekärt läge inför kommande 
verksamhetsår. Det är förvaltningsledningens uppfattning att nämnden inte 
har någon möjlighet att återbesätta uppkomna vakanser och att nämnden 
därutöver behöver vidta åtgärder för att få en personalbudget i balans. Dessa 
nerdragningar kommer allvarligt skada förvaltningens förmåga att skapa 
förutsättningar för hållbar tillväxt och vår förmåga att svara upp mot våra 
kunders högt ställda förväntningar på kvalitativ och rättssäker handläggning. 
Förvaltningsledningen har tidigare påtalat risken med otydlighet vad gäller 
målbild samt ekonomi vilket den vidhåller. Den stora osäkerheten kan också 
komma att påverka personalsituationen ytterligare vilket är synnerligen 
olyckligt då flera av nämndens verksamhetsområden är hårt 
konkurrensutsatta från såväl privat som offentlig sektor.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2019-1, daterat 2019-07-31 samt uppföljning P05, P06 
och P07 2019. 
 
______ 
 
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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§ 56 Dnr 2019-00002             100 

Internkontroll 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 ska fyra områden redovisas i samband 
med aktuella nämnd. Enligt våra efterforskningar har det under perioden 
inkommit ett beslut från länsstyrelse eller domstol gällande överprövade 
beslut som gått nämnd/utskott emot. Inom området två, handläggningstid, 
konstateras två avvikelser avseende handläggningstid. Avseende område tre, 
budget i relation till uppdrag, konstateras i framtagen verksamhetsrapport att 
nämndens prognos för helåret pekar mot ett nollresultat. Gällande område 
fyra, personuppgifter i e-post konstateras att fem handläggare och en 
förtroendevalt inte har någon avvikelse av vikt. I två fall konstateras att e-
post borde ha diarieförts på aktuellt ärende. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBN 2019-2, daterat 2019-08-05. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut utan bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 57 Dnr 2019-00056             100 

Uppföljning av externt upphandlad verksamhet - 
samhällsbetalda resor 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 

tillsammans med entreprenörerna och Östgötatrafiken fortsätta arbetet 
med trafiksäkerhet i allmänhet och ökad bältesanvändning i synnerhet.  

 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska rutinmässigt följa upp verksamhet som 
genom avtal lämnats över till privata utförare. Uppföljningen och 
kontrollerna ska utgå från ställda krav i förfrågningsunderlag samt avtal. 
 
Kontrollerna och uppföljningen ska även utföras på grund av att en särskild 
revision utförts kopplat mot skolskjutsverksamheten. Även denna revision 
påtalade vikten av kontinuerliga uppföljningar. 
 
Trafiksamordnaren i Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt fastställd rutin 
under maj-juni 2019 haft särskilda uppföljningar med samtliga 
skolskjutsentreprenörer. Vid dessa uppföljningar har samtliga skallkrav i 
förfrågningsunderlag och avtal kontrollerats och gåtts genom tillsammans 
med skolskjutsentreprenörerna. Resultatet av dessa genomgångar visar att 
entreprenörerna uppfyller samtliga skallkrav enligt förfrågningsunderlag och 
avtal. Det beslutades även att utöver skallkrav i avtalen ska entreprenörerna 
årligen begära utdrag från belastningsregistret samt kontrollera viss 
nödutrustning i bussen.  
 
Dessutom har vid dessa möten genomförts genomgång av uppdraget mot 
entreprenörerna avseende tider, färdsträckor, uppsamlingsplatser samt 
entreprenörens allmänna uppfattning om uppdraget. 
 
Enligt rutin har även enkätundersökning genomförts där enkät skickats till 
samtliga skolskjutselever. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2018-605, daterat 2019-08-06. 
______ 
 
Utdrag 
Förvaltningschef (JC) 
Trafiksamordnare (MA) 
Akten 
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§ 58 Dnr 2019-00066             514 

Uppföljning av externt upphandlad verksamhet - 
parkeringsövervakning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen och 

lägga den till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska rutinmässigt följa upp verksamhet som 
genom avtal lämnats över till externa utförare. Uppföljningen och 
kontrollerna ska utgå från ställda krav i förfrågningsunderlag samt avtal. 
 
I maj 2018 tecknades avtal med Smart Bevakning AB, SBN 2018-913, för 
att utföra parkeringsövervakning i kommunen. Avtalstiden är 2018-06-01–
2020-05-30 med möjlighet till förlängning 1 år. 
 
Parkeringsövervakning har skett på allmän platsmark, avtalet medger även 
övervakning på kvartersmark. Förvaltningen har för avsikt att sätta igång det 
arbetet under 2019. 
 
Enligt avtalet ska genomförande och kvalitet av parkeringsövervakningen 
diskuteras löpande mellan kommunen och utföraren. Hittills i år har fyra 
möten genomförts. Punkter på agendan har varit övervakningsområden, 
tider, anmärkningar, skyltning, flytt av fordon, klagomål/synpunkter samt 
övrigt. 
 
Planerare/utredare har tillgång till förteckningen över utfärdade 
anmärkningar och får även sammanställningar över antal utfärdade 
anmärkningar per månad. 
 
Uppdragsbeskrivning i avtalet har i övrigt följts på alla punkter som varit 
aktuella. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2018-00056, daterat 2019-06-27. 
 
______ 
 
Utdrag 
Förvaltningschef (JC) 
Trafikplanerare (ALJ) 
Akten 
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§ 59 Dnr 2019-00049             490 

Taxa för prövning och tillsyn enligt nya tobakslagen 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige att anta taxa för prövning och tillsyn 
enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt 
bilaga 1. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Ärendebeskrivning 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om lagen om tobak och likande 
produkter (2018:2088), de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Det 
införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 
Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillstånd och tillsyn.  
 
Miljökontorets handläggare får ytterligare arbetsuppgifter, då denna 
lagförändring innebär ett utökat tillsynsansvar. Tillstånd- och 
tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga 
myndighetskostnader.  
 
Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara 
beröringspunkter med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt 
alkohollagen. Den nu föreslagna tillståndsordningen innehåller emellertid 
färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. Regeringen 
bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar om 
tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan komma att vara något lägre 
än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.  
 
Idag finns det cirka 17 detaljhandlare som säljer tobaksprodukter. 
Miljökontoret bedömer att det inkommer 8-10 ansökningar årligen vilket 
kommer att kräva motsvarande ytterligare 0,10 årsarbetstidstjänst för att 
kunna hantera handläggning av ansökningar och tillsyn. Detta är baserat på 
en annan kommuns bemanning som i dag hanterar serveringstillstånd. I 
denna kommun hanteras idag ca 75 serveringstillstånd per handläggare. 
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En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (enligt alkohollagen) kostar 
idag 9000kr. I denna avgift ingår även ett kunskapsprov samt, prövning av 
lokal, kök och brandsäkerhet. Detta efterfrågas inte vid prövning av ett 
tobakstillstånd varför ansökningsavgiften kan sättas till en lägre avgift. 
 
En årlig tillsynsavgift kostar idag mellan 1000kr och 14 500kr för ett 
stadigvarande serveringstillstånd. Denna kostnad beräknas efter hur mycket 
alkohol som köps in till restaurangen. Kommunens kostnader för tillsynen 
enligt alkohollagen består av två delar. En yttre tillsyn vid ett serveringsställe 
görs i stort sätt alltid på kvällar eller nätter. Tillsynen görs i en miljö med 
många berusade gäster där kontrollen avser gästernas berusningsgrad, 
matutbud, marknadsföring och att ansvarig finns på plats. 
 
I jämförelse med serveringstillstånd sker den yttre tillsynen vid detaljhandeln 
och partihandeln oftast dagtid. Tillsynen sker i en miljö där det lättare går att 
se eventuella brister, vilket bidrar till ett kortare besök. Tillsynsavgiften kan 
därmed sättas vid den lägsta avgiften för serveringstillstånd. Den inre 
tillsynen ska göras på samma sätt som vid serveringstillstånd. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2019-49 med tillhörande bilaga.  
 
______ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Akten 
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§ 60 Dnr 2019-00057             210 

Detaljplan för Söderköping 3:45 (Kv Vimman) - samråd och 
granskning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget kan samrådas 

enlig 5 kap 11-17 §§ plan- och bygglagen 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget kan granskas 

enligt 5 kap 18-21 §§ plan- och bygglagen 
 
Reservation från Björn Göransson (V) 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 
Planområdet utgörs av fastigheten Söderköping 3:45. Bebyggelsen inom 
planområdet har tidigare utgjorts av tre envånings radhuslängor med 
sammanlagt 18 lägenheter. Radhusbebyggelsen är numera riven. 
Planförslaget innebär att befintliga byggrätter för radhus ersätts med 
flerbostadshus. Planförslaget tar endast etablerad tomtmark i anspråk för 
byggnation. 
 
Planförslaget har utformats som kvartersmark med markanvändningen B 
(Bostäder). De tre nya flerbostadshusen enligt planförslaget avses utföras i 
tre våningar med inredningsbar vind. Totalt skapas en byggrätt på 4 500 kvm 
bruttoarea (BTA) för flerbostadshus motsvarande ca 50 lägenheter och en 
sammanlagd byggnadsarea (BYA) på 900 kvm för komplementbyggnader. 
Nockhöjden för flerbostadshusen regleras till 14 meter och takvinkeln ska 
vara mellan 22 och 28 grader. Avståndet mellan de planerade 
flerbostadshusen kan som närmast bli 8 meter. Flerbostadshusen får inte 
förses med källare. Tillhörande komplementbyggnader ska utföras med en 
högsta byggnadshöjd på 3 meter. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och fördjupad översiktsplan 
för Söderköpings stad och anges som utbyggnadsområde för bostadsändamål 
på kort sikt (1-5 år). 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att planens karaktär är 
sådan att beslut om samråd och granskning kan ske samtidigt vilket kortar 
ledtiderna. Kontakt med sakägare och allmänhet sker oavsett enligt Plan- och 
bygglagens samråds- respektive granskningsförfarande. Detaljplanen antas 
med utökat förfarande (PBL 5 kap 7§ 3) som anger ett minimum på 3 veckor 
för samråd (PBL 5 kap 11 a §) och 30 dagars granskningstid (PBL 5 kap 
18§).  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-1418, daterat 2019-05-31 
 
Yrkanden 
Sonnie Knutling (S) och Peter Karlström (C) yrkar bifall till majoritetens 
förslag till beslut. 
 
Björn Göransson (V) yrkar på återremiss. 
 
Reservationer 
Björn Göransson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt 
yrkande om återremiss. 
 
Skriftlig reservation 
Jag yrkar i första hand att ärendet återremitteras. Om detta inte skulle vinna 
majoritet i nämnden yrkar jag avslag på liggande förslag till beslut. 
Skälen för mitt ställningstagande är att: 

- Fjorton meter höga hus inte är lämpliga i den miljön som kvarteret 
Vimman befinner sig i; 

- Det kan ifrågasättas om tomtmarken är tillräcklig för att ge utrymme 
för nödvändiga parkeringar; 

- Tiden för samråd och granskning är väldigt snålt tilltagen. 
I det fall att mina yrkanden inte skulle vinna majoritetens bifall reserverar 
jag mig till förmån för mitt yrkande om återremiss. 
 
Björn Göransson (V), ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ordföranden ställer proposition på Björn Göranssons (V) yrkande om 
återremiss och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt 
majoritetens förslag till beslut att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till beslut och finner 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt majoritetens förslag till beslut. 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
16(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

______ 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Planarkitekt (ML) 
Akten 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
17(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 61 Dnr 2019-00006             220 

Ansökan om förhandsbesked  

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      
6 696 kr enligt den kommunala taxan. 

 
Reservation från Sonnie Knutling (S), Mikael Burgman (S) och Björn 
Göransson (V). 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett tvåbostadshus samt en 
tomtavstyckning på ca 1 800 kvm inom fastigheten .  
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse 
som reglerar bebyggelsen. Fastigheten ingår inte i sammanhållen 
bebyggelse.  
 
I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny bebyggelse bör 
placeras i närheten av befintlig bebyggelse. Enligt ”Riktlinjer för byggande 
utanför detaljplanelagt område”, antagen av samhällsbyggnadsnämnden 
2015-11-24§ 146, anges att ny bebyggelse ska placeras i närhet till befintlig 
bebyggelse samt placeras så att den inte utgör ett onaturligt blickfång eller 
stör landskapsbilden. 
Ny utfart från  samt ny tillfartsväg ska anordnas till den 
föreslagna tomtplatsen. Vatten och avlopp ska enligt ansökan lösas med 
enskild anläggning. 
Den planerade tomtplatsen avses enligt ansökan placeras på mark som utgörs 
av barr- och blandskog med ett högt naturvärde ur ett kommunalt perspektiv 
(klass 3) enligt Naturvårdsprogram för Söderköpings kommun. 
 
Markägare som delar tomtgräns med  har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran har 
inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
18(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

 
Skäl för beslut 
Då den föreslagna platsen inte påverkar något kulturvärde och efter att 
naturvärdesinventeringen inte funnit några för området sällsynta arter samt 
att förslaget stämmer överens med ”Riktlinjer för byggande utanför 
detaljplanelagt område” så är nämndens sammanvägda bedömning att ett 
positivt förhandsbesked kan beslutas.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBN 2019-52, daterat 2019-05-03 
 
Yrkanden 
Björn Göransson (V), Mikael Burgman (S) och Sonnie Knutling (S) yrkar 
avslag på majoritetens förslag till beslut. 
 
Skriftligt yrkande 
Vår uppfattning är att det är rimligt att följa tjänstemännens rekommendation 
om att ge negativt förhandsbesked. 
Bland annat är det enligt mitt förmenande värt att ta fasta på följande: 

- Fastigheterna ingår inte i sammanhållen bebyggelse och det är en 
rekommendation i översiktsplanen att ny bebyggelse bör placeras i 
närheten av befintligt bebyggelse. 

- Den planerade tomtplatsen är tänkt att placeras på mark med högt 
naturvärde, där det bland annat finns rödlistade arter. 

Mot denna bakgrund är vi beredda att yrka avslag på majoritetens förslag att 
ge positivt förhandsbesked. 
Björn Göransson (V), Sonnie Knutling (S) och Mikael Burgman (S) 
ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Peter Karlström (C) yrkar avslag på Göranssons (V), Burgmans (S) och 
Knutlings (S) yrkande om avslag och yrkar bifall på majoritetens förslag till 
beslut.   
 
Ordföranden ställer proposition på Göranssons (V), Burgmans (S) och 
Knutlings (S) yrkande om avslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat enligt majoritetens förslag till beslut att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till beslut och finner 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt majoritetens förslag till beslut. 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
19(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Reservationer  
Sonnie Knutling (S), Mikael Burgman (S) och Björn Göransson (V) 
reserverar sig. 
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6696 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. 
 
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. 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
20(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande (samt sakägare med synpunkter) 
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Rågrannar 
Post- och inrikes tidningar.  
Planarkitekt (ML) 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Akten 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
21(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 62 Dnr 2019-00007             220 

Ansökan om förhandsbesked  

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      
6 696 kr enligt den kommunala taxan. 

 
Reservation från Sonnie Knutling (S), Mikael Burgman (S) och Björn 
Göransson (V). 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus samt en 
tomtavstyckning på ca 4 000 kvm inom fastigheten . 
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse 
som reglerar bebyggelsen. Fastigheten ingår inte i sammanhållen 
bebyggelse.  
 
I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny bebyggelse bör 
placeras i närheten av befintlig bebyggelse. Enligt ”Riktlinjer för byggande 
utanför detaljplanelagt område”, antagen av samhällsbyggnadsnämnden 
2015-11-24§ 146, anges att ny bebyggelse ska placeras i närhet till befintlig 
bebyggelse samt placeras så att den inte utgör ett onaturligt blickfång eller 
stör landskapsbilden. 
 
Befintlig utfart finns till  och befintlig tillfartsväg finns till 
den föreslagna tomtplatsen. Vatten och avlopp ska enligt ansökan lösas med 
enskild anläggning. 
 
Den planerade tomtplatsen avses enligt ansökan placeras på mark som utgörs 
av blandskog med ett högt naturvärde ur ett kommunalt perspektiv (klass 3) 
enligt Naturvårdsprogram för Söderköpings kommun.  
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
22(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Markägare som delar tomtgräns med  har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL.  
Ingen erinran mot förhandsbeskedet har inkommit till samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Skäl till beslut 
Efter att naturvärdesinventeringen inte funnit några för området sällsynta 
arter samt att förslaget stämmer överens med ”Riktlinjer för byggande 
utanför detaljplanelagt område” så är nämndens sammanvägda bedömning 
att ett positivt förhandsbesked kan beslutas. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF 2018-2161, daterat 2019-05-14 
 
Yrkanden 
Björn Göransson (V), Mikael Burgman (S) och Sonnie Knutling (S) yrkar 
avslag på majoritetens förslag till beslut. 
 
Peter Karlström (C) yrkar avslag på Göranssons (V), Burgmans (S) och 
Knutlings (S) yrkande om avslag och yrkar bifall på majoritetens förslag till 
beslut.   
 
Skriftligt yrkande 
Vår uppfattning är att det är rimligt att följa tjänstemännens rekommendation 
om att ge negativt förhandsbesked. 
Bland annat är det enligt vårt förmenande värt att ta fasta på följande: 

- Fastigheterna ingår inte i sammanhållen bebyggelse och det är en 
rekommendation i översiktsplanen att ny bebyggelse bör placeras i 
närheten av befintligt bebyggelse. 

- Den planerade tomtplatsen är tänkt att placeras på mark med högt 
naturvärde, där det bland annat finns rödlistade arter. 

Mot denna bakgrund är vi beredda att yrka avslag på majoritetens förslag att 
ge positivt förhandsbesked. 
Björn Göransson (V), Sonnie Knutling (S) och Mikael Burgman (S) 
ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ordföranden ställer proposition på Göranssons (V), Burgmans (S) och 
Knutlings (S) yrkande om avslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat enligt majoritetens förslag till beslut att avgöra ärendet idag.  
 
Ordföranden ställer proposition på majoritetens förslag till beslut och finner 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt majoritetens förslag till beslut. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
23(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

 
Reservationer  
Sonnie Knutling (S), Mikael Burgman (S) och Björn Göransson (V) 
reserverar sig. 
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6696 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. 
 
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. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
24(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande (samt sakägare med synpunkter) 
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Rågrannar 
Post- och inrikes tidningar.  
Planarkitekt (ML) 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Akten 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
25(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 63 Dnr 2019-00058              

Ansökan om förhandsbesked för  

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 
6 696 kr enligt den kommunala taxan. 

 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus och 
komplementbyggnad inom fastigheten . 
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdes-
bestämmelser. Befintlig tillfartsväg finns till nybyggnationen. Vatten och 
avlopp ska enligt ansökan lösas med enskild anläggning. 
 
Markägare som delar tomtgräns med  har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. En fastighetsägare 
har inkommit med synpunkt. 
 
Skäl till beslut 
Förhandsbeskedet ger möjlighet till nybyggnad av ett enbostadshus och 
komplementbyggnad inom fastigheten . 
 
Fastigheten  utgör i dagsläget lantbruksenhet och 
förhandsbeskedet syftar till att pröva markens lämplighet för 
bostadsändamål. På den aktuella ytan för nybyggnation finns sedan tidigare 
bebyggelse i form av ett friliggande småhus på ca 72 kvm och en friliggande 
komplementbyggnad på ca 27 kvm. Det befintliga friliggande småhuset 
avses enligt ansökan byggas till med ca 60 kvm och den befintliga 
friliggande komplementbyggnaden avses ersättas med en ny 
komplementbyggnad på ca 60 kvm. 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
26(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

 
Förhandsbeskedet uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen 
vad gäller markens lämplighet för bostadsändamål. Den planerade 
nybyggnationen placeras utanför strandskyddsområdet. 
 
Inom det aktuella området finns inga kända fornlämningar. Inom området 
finns inga naturvärden upptagna i det kommunala naturvårdsprogrammet. 
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 samhällsbyggnadsnämnden att kraven för att 
ge ett positivt förhandsbesked uppfylls. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF 2019-1121, daterat 2019-05-10.  
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6696 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. 
 
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.  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
27(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

 
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 sakägare med synpunkter) 
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Rågrannar 
Post- och inrikes tidningar.  
Planarkitekt (ML) 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Akten 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
28(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 64 Dnr 2019-00003             100 

Information från SBN informationsmöte 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen från 

samhällsbyggnadsnämndens informationssammanträde den 28 maj 2019 
och lägger den till handlingarna.  

 

Underlag för beslut 
Informationssammanträdet 28 maj 2019 minnesanteckningar.  
 
Redovisningar Powerpoint: 

- Bygglovsprocessen 
- Beslut om C-verksamhet, Markmästarna Viby 2:9 
- Uppföljning av egenkontroll hos C-lantbruk 
- Lagring av brandfarliga vätskor 

  
______ 
 
 
      
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
29(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
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§ 65 Dnr 2019-00004             200 

Protokoll från SBNU 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar myndighetsutskottets protokoll från 

den 4 juni 2019 och lägger dem till handlingarna.  
      

Underlag för beslut 
Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 4 juni 2019.  
 
______ 
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§ 66 Dnr 2019-00005             200 

Delgivningar 2019 

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

handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
 
Delgivningar 
Mark- och miljödomstolen 2019-06-18 Mål nr P 2528-19 – Mark- och 
miljödomstolen avslår yrkandet om syn och avslår överklagandet på 
Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut 2019-05-07. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut att bevilja rivningslov för två byggnader 
och bygglov för nybyggnation av lagerhall om 320 m2 på fastigheten Gränsö 
1:53 står fast. 
 
Mark- och miljödomstolen 2019-06-12 Mål nr M 819-19 – Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet på Länsstyrelsen i Östergötlands beslut 
2019-01-24. Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut 2017-06-29 att 
avsluta ärendet, klagomål på biodling på Prelaten 8, utan vidare åtgärd står 
fast. 
 
Länsstyrelsen 2019-06-17 Dnr 403-4544-19 – Länsstyrelsen avslår 
överklagandena från Stefan Berglund samt Olov Skärlund och Kerstin 
Skärlund. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 190314 att bevilja bygglov för 
mobilmast och två teknikbodar på fastigheten Aspöja 2:5 står fast. 
 
Länsstyrelsen 2019-05-20 Dnr 403-4544-19 – Länsstyrelsen avvisar 
överklagandena från Aspöja Byalag, Klas Sandell, Jacob Kark och Mathias 
Kark. Samhällsbyggnadsnämndens beslut 190314 att bevilja bygglov för 
mobilmast och två teknikbodar på fastigheten Aspöja 2:5 står fast. 
 
Kommunfullmäktige 2019-06-26 § 72, detaljplan del av Tyrislöt 1:29 – 
Kommunfullmäktige  beslutar: 
1. Kommunfullmäktige godkänner granskningsutlåtandet.  
2. Kommunfullmäktige antar detaljplan del av Tyrislöt 1:29. 
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Kommunstyrelsen 2019-06-18 § 81, Exploateringsprojekt Norrtull – 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsbudget enligt beskrivning. 
2. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att inom ramen för 
exploateringsbudgeten beställa erforderliga utredningar för detaljplanens 
framtagande och genomförande. 
3. Förvaltningschef för serviceförvaltningen får i uppdrag att inom ramen för 
exploateringsbudgeten beställa eventuell utbyggnad och/eller ombyggnad av 
allmän plats. 
 
Kommunstyrelsen 2019-06-18 § 82, exploateringsprojekt Albogadalen – 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsbudget enligt beskrivning. 
2. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att inom ramen för 
exploateringsbudget för etapp 2 ansöka om planbesked för etapp 2, beställa 
erforderliga utredningar för detaljplanens framtagande och genomförande. 
3. Förvaltningschef för serviceförvaltningen får i uppdrag att inom ramen för 
exploateringsbudgeten för etapp 2 beställa utbyggnad av allmän plats. 
 
Kommunstyrelsen 2019-06-18 § 83, Exploateringsprojekt Akvedukten – 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsbudget enligt beskrivning. 
2. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att inom ramen för 
exploateringsbudget beställa erforderliga utredningar för detaljplanens 
framtagande och genomförande. 
3. Förvaltningschef för serviceförvaltningen får i uppdrag att inom ramen för 
exploateringsbudgeten beställa utbyggnad av allmän plats. 
 
Kommunstyrelsen 2019-06-18 § 84, Exploateringsprojekt Västra infarten – 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsbudget enligt 
beskrivning och att ett nytt exploateringsprojekt öppnas. 
2. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att ansöka om planbesked. 
3. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att inom ramen för 
exploateringsbudget beställa erforderliga utredningar för detaljplanens 
framtagande och genomförande. 
4. Förvaltningschef för serviceförvaltningen får i uppdrag att 
inom ramen för exploateringsbudgeten beställa utbyggnad av allmän plats. 
 
Kommunstyrelsen 2019-06-18 § 85, Förfrågan om markförvärv Ryds 
Prästgård 1:57 - Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Godkänna att köpekontrakt tecknas och att ge 
samhällsbyggnadschef i uppdrag att underteckna avtalet. 
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Kommunstyrelsen 2019-06-18 § 88, Loddby bro över Göta kanal – 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Söderköpings kommun medfinansierar 
åtgärder till bron vid Loddby med 100 kkr. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att medel tas från kommunstyrelsens 
oförutsedda medel. 
 
 
______ 
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§ 67   

Övriga frågor 
Efter diskussion kring trafiksituationen sommartid i stadskärnan bestämdes 
att förvaltningschef återkopplar på något av hösten sammanträden med 
statistik från parkeringsövervakningen samt synpunkter och erfarenheter från 
serviceförvaltningen kopplat till ställplatser och trafiksituationen i stort.   
      
______ 
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