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Plats och tid Aulan, tisdagen den 9 april 2019 kl 13:00 

Ledamöter Martin Sjölander (M), Ordförande 
Peter Karlström (C), 1:e vice ordförande 
Sonnie Knutling (S), 2:e vice ordförande 
Igge Fernstad (SD) 
Johanna Englund (KD) - ej § 33 med anledning av anmält jäv 
Björn Aldin (M) 
Björn Göransson (V) 
Annika Altnäs (C) – fr.o.m. § 32  
Max Hjort (L) – ej närvarande 
Marie Nikander (LPO) – ej närvarande 
 

Tjänstgörande ersättare Kjell-Åke Bondesson (C) – för Altnäs 
Maria Karnebring (C) – för Hjort 

 

Ersättare Edit Nielsen Åkerblom (M) 
Patrik Dalén (SD)  
Mikael Burgman (S) – fr.o.m. § 36 
 

Övriga närvarande Johan Cöster, förvaltningschef 
Lisa Lennermark, nämndsekreterare 

Utses att justera Sonnie Knutling (S)  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 16 april klockan 10:00  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 28-38 
 Lisa Lennermark  

Underskrift Ordförande   
 Martin Sjölander  

Underskrift Justerande   
    
  BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2019-04-09 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset  

Anslaget sätts upp 2019-04-16  

Anslaget tas ner 2019-05-08  

Underskrift   
 Lisa Lennermark  
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§ 28             

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
Sonnie Knutling (S) utses till justerare av dagens protokoll.  
Kommunhuset 16 april den 2019 klockan 10.00 .  
 
______ 
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§ 29 Dnr 2019-00001             100 

Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport 2019 

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

till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Februari har likt januari präglats av starten av en mängd projekt av olika 
slag. Det rör allt från ordinarie tillsyn till planering av processer som 
förbättrar det dagliga arbetet. För närvarande pågår arbete med 2019 års 
lönerörelse men även med planering inför budget 2020 och plan 2021-2023.  
 
När det gäller plan-, bygg-, kart- och mätkontoret så pågår ordinarie 
verksamhet i form av planläggning. Under februari har ett dialogmöte 
genomförts med länsstyrelsen. Syftet med mötet var att diskutera 
övergripande utvecklingsfrågor såsom översiktlig planering, riksintressen 
samt strandskydd. Inom bygglov pågår fortsatt arbetet 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. Utöver detta sker löpande uppföljning kring området 
parkeringsövervakning.  
 
Området samhällsbetalda resor är ett av nämndens största ansvarsområden 
om man ser till ekonomisk omsättning. Inom ansvarsområdet har extern 
genomlysning av avtalet slutförts men avrapportering återstår. 
 
Inom administrationen så fortgår arbetet med att förbättra intern struktur. Det 
handlar om allt från GDPR, digitalisering/e-tjänster till 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 
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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.  
 
När det gäller förvaltningens och nämndens ekonomi enligt P02 så visar 
prognosen på ett nollresultat.   
 
Utifrån prognos i verksamhetsrapport och P01 fick förvaltningen i uppdrag 
att arbeta för en budget i balans och eventuell konsekvens av den. Ny 
bedömning av läget visar att ökade intäkter i kombination med 
vakanshållning av tjänster leder till en budget i balans och därmed till ett 
prognostiserat nollresultat.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF 2019-576, daterat 2019-03-13 
______ 
 
Utdrag 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 
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§ 30 Dnr 2019-00002             100 

Internkontroll 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera rapporten och att 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 i har det under perioden 
inkommit 1 beslut från länsstyrelse eller domstol gällande överprövade 
beslut som gått nämnd/utskott emot. Område två; handläggningstid visar att 
alla ärenden har hanterats inom lagstadgade tider. Avseende område tre, 
budget i relation till uppdrag, konstateras i framtagen verksamhetsrapport att 
nämndens prognos för helåret pekar mot ett nollresultat. Personuppgifter i e-
post är område fyra, där visar våra efterforskningar att två avvikelser 
förekommer. E-post har sparats längre än de sex månader som kommunens 
riktlinje säger samt att personuppgifter funnits i ett antal av de kontrollerade 
e-posten. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBN 2019-2, daterat 2019-03-13 
______ 
 
Utdrag 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 31 Dnr 2019-00037             900 

Budget 2020-2023  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända budgetförslaget till 

Kommunstyrelsen för vidare beredning 
 
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag 

att se över såväl intäktssidan (höjning av vissa taxor) samt kostnadssidan 
genom anpassning av antalet tjänster med målsättningen att nämnden ska 
ha en budget i balans 2020. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utifrån åtaganden kring kommande E22 

att prioritera den starkt tillväxtorienterade samhällsbyggnadsnämnden 
från besparingsförslaget om två procent. 

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har under en period arbetat fram de behov som föreligger 
inför 2020 och framåt. I huvudsak härrör sig behovet av nytillskott till en 
förstärkning inom digitalisering/geografiska informationssystem (GIS) om 
350 tkr. Därutöver har nämnden en utmaning i att hantera ökade kostnader 
för bränsle (ökning med cirka fem procent) där effekterna av avtalet visat sig 
bli dyrare än tidigare prognostiserat (309 tkr). Inbyggd risk är stadsbidrag för 
bostadsproduktion om 1 miljon där summan har medräknats i kommande 
budgetar. Utöver ovanstående är den aviserade besparingen om två procent 
en utmaning. Här kan ökade intäkter och ökad täckningsgrad 
(kostnad/timme) för inomkommunala projekt räta upp situationen något (fn. 
680 tkr). I föreslagen budget ligger en besparing om 260 tkr för busskort för 
elever på Nyströmska skolan samt reducering av vissa kostnader på 
förvaltningen (100 tkr). Utöver detta använder vi i högre grad externa medel 
för att finansiera tjänster (LONA/LOVA-bidrag, 300 tkr.) Om nämnden 
tvingas att spara två procent föreslås besparing ske genom att reducera 
personalbudgeten motsvarande resterande belopp om 1,4 miljoner. (för 
detaljer se bilaga 1).  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2019-37, daterat 2019-03-15 
Budget SBF 2020-2023. 
 

Yrkanden 
Peter Karlström (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 
 

Reservationer 
Sonnie Knutling (S) och Adisa Radovac (S) samt Björn Göransson (V) 
avstår från att delta i beslutet.  
 

Protokollsanteckning 
Det budgetförslag som nämnden idag lämnar till fullmäktige bygger på den 
strategiska plan som alliansen antog i kommunfullmäktige i november 2018. 
Socialdemokraterna föreslog vid tillfället andra budgetramar som innebar 
mer resurser till verksamheten. 
 
Vi kan nu konstatera, efter att ha tagit del av nämndens 
konsekvensbeskrivning, att de åtgärder som skulle behöva vidtas för att 
anpassa verksamheten till den ram som alliansen antagit skulle få förödande 
konsekvenser på verksamheten. Det är inte att ta ansvarsfullt ledarskap för 
den kommunala verksamheten. 
 
Vi delar dock majoritetens uppfattning att samhällsbyggnadsnämnden skall 
undantas den allmänna besparingen på 2 procent med den motivering som 
framförs i förslaget. 
 
Socialdemokraterna avser att återkomma med ett eget budgetförslag inför 
fullmäktiges behandling av denna budget för 2020-2023. Vi avstår därför 
från att delta i dagens beslut. 
 
S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden 
Sonnie Knutling (S) 
2:e vice ordförande 
 
______ 
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Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 
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§ 32 Dnr 2018-00040             210 

Detaljplan för del av Tyrislöt 1:29 (Norra Finnö reningsverk) 
- Antagande 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del:  
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner beslutsunderlaget för detaljplan 

för del av Tyrislöt 1:29. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Tyrislöt 1:29 enligt 5 kap 

27 § plan- och bygglagen. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planuppdrag 2018-06-05. 
Beställare är Söderköpings kommuns VA-kontor och något 
plankostnadsavtal har inte tecknats eftersom kommunen äger marken och 
själv är beställare. Ett planförslag har arbetats fram och 2018-10-02 togs 
beslut om samråd och granskning. Samråd skedde 2018-10-04 – 2018-10-26. 
Granskning genomfördes 2019-01-15 – 2019-02-15. Därefter har 
planförslaget bearbetats inför antagande. Ärendet har beretts av 
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med plan- och bygglovschef, 
stadsarkitekt, mark- och exploatering, VA-enheten och miljökontoret. 
 
Ett antagande av detaljplanen innebär att ett nytt reningsverk kan uppföras 
på den östra delen av Tyrislöt 1:29. På Norra Finnö är behovet av en modern 
avloppsanläggning som klarar reningskraven stort.  
Servicenämnden har sökt och fått medel från Länsstyrelsen för att ersätta de 
befintliga reningsverken med ett nytt som ska klara den ojämna belastningen 
över årstiderna och framtida bebyggelse på Norra Finnö. Detaljplanen är en 
förutsättning för att kunna använda de medel som tilldelats av Länsstyrelsen.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2018-1456, daterat 2019-03-12 inklusive bilagor.  
______ 
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Utdrag 
Kommunstyrelsen  
Servicenämnden (sökande) 
Planarkitekt (VN) 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Akten 
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§ 33 Dnr 2018-00001             210 

Detaljplan del av Skönberga-Husby 11:83 (Ny F-6 Skola-
Alboga) - samråd 

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

5 kap 11-17 §§ plan- och bygglagen. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget inte innebär 

betydande miljöpåverkan som avses i 4 kap 34 § plan- och bygglagen 
eller Miljöbalken 6 kap 5§. 

 

Anmälan om jäv 
Johanna Englund (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget möjliggör en förskoleklass- årskurs 6 (F-6) skola med två 
paralleller, tillagningskök och multihall. Planförslaget innebär förändringar 
kring vägnät, gång- och cykelväg, lek, rekreation och parkering inom 
planområdet. 
 
Marken som innefattar Skogspojkarnas klubbstuga (SOK-stugan) med 
omgivande kottebana, utomhusgym och grillplats med mera finns med på 
plankartan för att fortsatt inneha den markanvändning de har idag. Att de 
ingår i planområdet gör skolans kvartersmarks gränser tydliga gentemot 
rekreationsområdet. Skolans kvartersmark och den allmänna parkeringen tar 
mindre delar i anspråk av gräsytan söder och sydväst om befintlig 
grusparkering. SOK-stugan och ytterligare omgivande mark planläggs som 
Centrum- samlingslokaler och skola. I första hand kan den fortsatt nyttjas för 
föreningsverksamhet. Men möjligheten finns att i framtiden nyttja ytan för 
skoländamål eller båda användningarna.  
 
Plankartor är juridiskt bindande dokument vilka bestämmer hur marken ska 
användas för de platser de berör. Planförslaget är flexibelt så detaljplanen 
blir hållbar över tid och för att undvika framtida planändringar. I detta fall 
medges en byggnadshöjd som inom skolans kvartersmark motsvarar upp till 
3 våningar, detaljplanen tar höjd för framtida behov samtidigt som det 
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möjliggör en byggnad som kan variera i höjd (höjden är anpassad utifrån en 
byggnad i tre våningar i trämaterial, då trähus tar mer höjd i anspråk i bland 
annat bjälklag). Samma angivna höjd klarar mått för en multihall. 
 
Inom kvartersmarken prickas mark utmed Albogaleden men därutöver kan 
skolbyggnader och multihall med tillhörande gårdsbildningar placeras på 
många olika sätt. Naturområdet utmed Kompassgatans bebyggelse skapar en 
naturlig barriär mot området samtidigt som en befintlig stig fortsatt finns 
kvar för att nå ut i skogen söderut via Albogaleden. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF 2017-2363, daterat 2019-03-13. 
 
______ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen  
Barn- och utbildningsnämnden 
Planarkitekt (FH) 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Akten 
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§ 34 Dnr 2019-00040             430 

Sveriges Ekokommuner - val av politiska representanter 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att välja Annika Altnäs (C) som 

ledamot till Sveriges Ekokommuner med Mikael Burgman (S) som 
ersättare.  

 

Ärendebeskrivning 
Söderköpings kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner och ska utse en 
ledamot och en ersättare som politiska representanter för Söderköpings 
kommun.  
 

Underlag för beslut 
Förslag till beslut, SBN 2019-00040 daterat 2019-04-09.  
      
______  
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Miljöchef (KH) 
Planerare/utredare miljökontoret (SL) 
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§ 35 Dnr 2019-00003             100 

Information från SBN informationsmöte 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen från 

informationssammanträdet den 26 februari 2019 och lägger dem till 
handlingarna. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden lägger information om planprocessen samt 

miljökontorets följande projekt till handlingarna: 
a) Tungmetaller i kosttillskott 
b) Tillsyn reningsverk 2018 
c) Bekämpningsmedel på golfbanor 
d) Fastighetsägarnas egenkontroll  

 

Underlag för beslut 
Informationssammanträde 26 februari 2019 minnesanteckningar. 
 
Redovisningar i PowerPoint.  
 
______ 
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§ 36 Dnr 2019-00004             200 

Protokoll från SBNU 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar myndighetsutskottets protokoll från den 
5 mars 2019 och lägger dem till handlingarna.  
 
______ 
 
.  
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§ 37 Dnr 2019-00005             200 

Delgivningar 2019 

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

handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar 
Mark- och miljööverdomstolen 2019-03-22 Mål nr P 1435-19 – Mark- och 
miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för överklagandet på 
avgörande i Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, gällande antagande 
av detaljplan för fastigheten Söderköping 3:65 m.fl. (Storängen).  
 
Mark- och miljööverdomstolen 2019-02-07 Mål nr P 11370-18 – Mark- och 
miljödomstolen ger inte prövningstillstånd för överklanden på beslut om 
bygglov för mur på fastigheten Täppan 2, SBF 2017-1151. Mark- och 
miljödomstolens beslut om att avslå överklagan står fast. 
 
Länsstyrelsen 2019-03-21 Dnr 505–12179–17 – Länsstyrelsen avslår 
överklagandet på Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 2017-10-18 dnr 
SBF 2017-1889 avseende uppläggning av massor på fastigheten Eken 7. 
 
Länsstyrelsen 2019-03-18 Dnr 403-152-19 – Länsstyrelsen avslår 
överklagandet på Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2019-11-30 dnr SBF 
2018-1726 att bevilja bygglov för nybyggnation av fritidshus på fastigheten 
Tyrislöt 1:88. 
 
Kommunfullmäktige 2019-03-20 § 20 – Kommunfullmäktige beslutar att 
upphäva nu gällande VA-policy (2012-10-17 § 156) och antar förslag till ny 
VA-policy. 
 
Kommunfullmäktige 2019-03-20 § 25 – Kommunfullmäktige remitterar 
medborgarförslag ”Hjälp haven” till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen 2019-03-26 § 34 – Kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna överenskommelse om fastighetsreglering tecknas rörande 
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Söderköping 3:63 och Tallen 1 samt att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag 
att underteckna avtalet. 
 
Region Östergötland – Inbjudan Tema vatten, aktuellt från EU ur ett lokalt 
och regionalt perspektiv.   
 
______ 
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§ 38   

Övriga frågor 
      
Annika Altnäs (C) lämnar önskemål att kortare text läggs till om ärenden 
som delges. 
 
Förvaltningschef informerar om frågor som inkommit till förvaltningen 
gällande Tyrislöts camping.  
 
Förvaltningschef informerade om en kravställan som inkommit till 
förvaltningen gällande ett ärende där bygglov blivit upphävt. Kommunen är 
ansvarsskyldig då bygglovet är felaktigt.  
 
Kjell-Åke Bondesson (C) lämnade synpunkt på att riktlinjen för byggande 
utanför detaljplanelagt område, antagen SBN 2015-11-24 § 146, bör ses 
över. Riktlinjer innehåller även krav på utformning och storlek för bryggor, 
detta står i konflikt med bestämmelserna i PBL som säger att det fr.o.m. 10 
båtar är en marina och är lovpliktigt.  
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