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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Aulan, tisdagen den 1 oktober 2019 kl 13:00 

Ledamöter Max Hjort (L) 
Marie Nikander (LPO) 
Igge Fernstad (SD) 
Björn Göransson (V) 
Martin Sjölander (M), Ordförande 
Peter Karlström (C), 1:e vice ordförande 
Sonnie Knutling (S), 2:e vice ordförande 
Annika Altnäs (C) 
Johanna Englund (KD) 
Björn Aldin (M) 

Tjänstgörande ersättare Kjell-Åke Bondesson (C) för Hjort (L) 
Edit Nielsen Åkerblom (M) för 
Englund(KD) 
Patrik Dahlén för Fernstad (SD)  

§§ 68-82 
§§ 68-82 
 
§§ 68-82 
 

Ersättare Mikael Burgman (S) 
 

Övriga närvarande Johan Cöster, förvaltningschef 
Lisa Lennermark, nämndsekreterare 

Utses att justera Mikael Burgman (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 1 oktober klockan 16:00  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer 
§§ 68-69,  
§§ 73-74 

 Lisa Lennermark  

Underskrift Ordförande   
 Martin Sjölander  

Underskrift Justerande   
    
  BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2019-10-01 
Förvaringsplats för 
protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2019-10-01 

Anslaget tas ner 2019-10-22 

Underskrift   
 Lisa Lennermark  

- inte närvarande

- inte närvarande

- inte närvarande
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§ 68   

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
Mikael Burgman utses till justerare av dagens protokoll.  
 
Klockan 16:00 den 1 oktober för omedelbar justering. Samt klockan 12:00 
tisdag 8 oktober 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Mötet ajourneras 5 minuter. 
 
_____  
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§ 69 Dnr 2019-00067             100 

Tertialbokslut 2 inklusive verksamhetsrapport och 
ekonomisk rapport P08 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra besparingsåtgärder 
inom området samhällsbetalda resor motsvarande 700 tkr. 

 
2. Att ge förvaltningschef i uppdrag genomlysa avtalet med RTÖG och 

särskilt återkomma med förslag på åtgärder.  
 

3. Att uppdra till förvaltningen att genomföra ytterligare möjliga 
åtgärder för att öka resultatet 2019 och anpassning till 2020 års 
beslutade ram. 

 
4. Att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med en rapport till 

informationsmötet 5/11 2019, om hur produktionen kan bibehållas 
och ökas trots minskad rambudget. 

 
Reservation från Sonnie Knutling (S), Adisa Radovac (S) och Mikael 
Burgman (S).  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Yrkanden 
Peter Karlström (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till beslut. 
 
Reservation 
Sonnie Knutling (S), Adisa Radovac (S) och Mikael Burgman (S) reserverar 
sig mot beslutet och avstår från att delta i beslutet. 
 
Skriftlig reservation: 
De föreslagna neddragningarna i SBNs budget får konsekvenser i nämndens 
kvalitet och verksamhet som vi inte kan acceptera. S har i vårt 
budgetalternativ föreslagit höjd uttaxering för att kunna möta de ekonomiska 
utmaningar vi ser.  
 
Vi vidhåller därför att vårt budgetalternativ skall gälla och att inga ytterligare 
tjänster skall tas bort inom förvaltningen.  
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S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden, genom Sonnie Knutling  
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har under sommaren fortsatt arbetet i enlighet med 
uppdragsplan och verksamhetsplan. Samtliga verksamheter har haft 
bemanning under sommarperioden. Olika verksamheter och projekt har 
löpande redovisats till nämnden. Utöver detta har nämnden tagit del av dess 
ekonomi och prognoser för helåret. Enligt kommunens struktur för 
rapportering ska tertialrapporten innehålla en uppföljning av de uppdrag som 
erhållits samt en avstämning av de nyckeltal som nämnden följer. 
Flera större projekt pågår för fullt, det rör bland annat förvaltningens arbete 
med e-tjänster, processkartläggning av planprocessen samt implementering 
av såväl projektmodell samt samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med ständiga 
förbättringar fortlöper och däröver är arbetet med de så kallade 
kompetensrosorna i sitt slutskede. Förvaltningen arbetar även fortlöpande 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet och där kan särskilt nämnas vårt 
upplägg med löpande så kallade 1-1 möten samt de så kallade Tre T 
(trygghet, trivsel och tydlighet) enkäter som sker i samband med varje tertial.  
 
De i tertialrapporten redovisade nyckeltalen visar på att verksamheten i stort 
följer prognostiserade volymer. 
 
Årets prognos visar på ett positivt avvikande resultat på 240 tkr. Detta beror 
framför allt på;  
 
Ökade intäkter inom området samhällsbyggnadskontor (1,3 miljoner) och då 
framför allt inom plan- och bygglovskontoret. Utöver ökade intäkter har 
nämnden ökade kostnader för bostadsanpassning (-660 tkr) samt för 
samhällsbetalda resor (-400 tkr). 
 
Den nyligen antagna rambudgeten för 2020 visar dock på stora utmaningar 
framöver. Tidigare beslutad ram om 44,099 miljoner har ersatts med en ram 
om 43 miljoner kronor (netto) vilket är 1,555 miljoner mindre än det som 
nämnden äskade i samband med vårens budgetprocess (§31, 2019-04-09). 
Utöver aviserade behov i våras har det tillkommit ett utökat behov på 1 
miljon kronor. Detta på grund av uteblivna statsbidrag för bostadsbyggande. 
Sammantaget fattas cirka 2,5 miljoner vilket får till följd att 
besparingsåtgärder behöver vidtas. En möjlig handlingsplan för en budget i 
balans kan utgöras av; 
- Besparing inom samhällsbetalda resor om cirka 600 tkr. Besparingen 
utgörs av indragen busslinje, den så kallade Albogaexpressen (350 tkr) samt 
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förändrad busskortsstruktur (250 tkr). Besparing föreslås ske genom 
tillämpande standardregelverk för busskort till gymnasieelever. Utöver dessa 
besparingar föreslås minskad budet för hållplatsåtgärder med 100 tkr (kvar 
50 tkr). 
Total besparing cirka 700 tkr.  
- Vidare krävs även besparingsåtgärder i form av en minskad 
personalbudget. Då de flesta handläggare även har en intäktsbudget är det 
svårt att räkna ut den omedelbara effekten av en eventuell besparingsåtgärd. 
En försvårande omständighet är även att lagstiftning och kollektivavtal styr 
vem och i vilken omfattning anpassning av verksamheten kan ske. Givet 
ovanstående beslut kring samhällsbetalda resor behöver personalbudgeten 
minskas med cirka 2,5 miljoner kronor (se bilaga 1 för konsekvensanalys) 
- I relation till kommande rambudget bör även avtalet med RTÖG analyseras 
och vid behov omförhandlas i syfte att anpassa Söderköpings del i RTÖG till 
nämndens kommande ekonomiska förutsättningar.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2018-42, daterat 2018-03-29 inklusive tertialrapport 2 
med tillhörande bilagor. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
12(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 73 Dnr 2019-00071             100 

Taxeändring plan- och bygglagen 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1. Att föreslå Kommunfullmäktige fastställa förslaget om taxor och 
avgifter i enlighet med Bilaga 2 ”taxor och avgifter 2019 – förslag på 
ändringar”  

- Höjning av justeringsfaktorn N till 1,0 
- Följande åtgärder läggs in i Tabell 14, Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

- Attefallsåtgärder utan kontrollansvarig och samråd 
- Attefallsåtgärder med kontrollansvarig och/eller samråd 
- Komplementbyggnad utanför detaljplan och/eller sammanhållen 

bebyggelse utan kontrollansvarig 
- Komplementbyggnad utanför detaljplan och/eller sammanhållen 

bebyggelse med kontrollansvarig 
- Handläggningsfaktorn HF2 för eldstad ändras till 40 
- Debitering för handläggning av förhandsbesked sker utifrån 

tidsersättning 
- Justering av text rörande beräkning av plankostnad, debitering kan även 

ske genom tidsersättning. 
- Texten rörande strandskyddsdispens tas bort från tabell 7 Avgift för 

besked 
 

2. Att översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering 
 

3. Att ge förvaltningschefen i uppdrag att i samband med behandling av 
taxor och avgifter 2020 återrapportera till nämnden avseende utfall, 
prisutveckling och eventuella justeringar utifrån föreslagna 
förändringar.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommuner har rätt att ta ut avgifter för tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen innebär att den som nyttjar 
en tjänst ska betala för den. Bygglov, bygganmälan, detaljplaner, 
strandskyddsdispenser mm är tjänster som ska bekostas enligt 
självkostnadsprincipen, dvs bekostas av de som nyttjar tjänsten.  
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Då handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen upplever att kostnaden 
man debiterar enligt taxan inte stämmer överens med nedlagd tid har en 
omvärldsbevakning och översyn av taxan genomförts under våren och 
sommaren. Omvärldsbevakningen har fokuserat på; 
- Justeringsfaktorn, N 
- Taxa detaljplaner 
- Taxa förhandsbesked 
- Taxa anmälningsärenden 
 
Se bilaga 1, Genomlysning av plan och bygglovstaxan, för en beskrivning av 
hur omvärldsbevakningen skett för respektive område. 
 
Resultatet från jämförelsen leder till att samhällsbyggandsförvaltningen 
föreslår ett antal justeringar och tillägg i taxan. Följande justeringar föreslår 
Samhällsbyggnadsförvaltningen; 

- Höjning av justeringsfaktorn N till 1,0 
- Följande åtgärder läggs in i Tabell 14, Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) 

- Attefallsåtgärder utan kontrollansvarig och samråd 
- Attefallsåtgärder med kontrollansvarig och/eller samråd 
- Komplementbyggnad utanför detaljplan och/eller sammanhållen 

bebyggelse utan kontrollansvarig 
- Komplementbyggnad utanför detaljplan och/eller sammanhållen 

bebyggelse med kontrollansvarig 
- Handläggningsfaktorn HF2 för eldstad ändras till 40 
- Debitering för handläggning av förhandsbesked sker utifrån tidsersättning 
- Justering av text rörande beräkning av plankostnad, debitering kan även 

ske genom tidsersättning. 
- Texten rörande strandskyddsdispens tas bort från tabell 7 Avgift för 

besked 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-2045, daterat 2019-09-06 inklusive bilaga 1 
Genomlysning av plan och bygglovstaxan 
Bilaga 2  Taxor och avgifter 2019 – Förslag på ändringar 
 
______ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
14(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 74 Dnr 2019-00070             100 

Miljötaxan 2020 - revidering samt indexuppräkning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1. att föreslå kommunfullmäktige att de respektive timavgifterna höjs 
med 2,3 %. Så de föreslagna timtaxorna för 2020 är 860(859) kr för 
miljöbalken samt 1140(1135) kr för livsmedelslagstiftningen, samt 
lagen om handel med visa receptfria läkemedel. 

 
2. att rekommendera Kommunfullmäktige anta de uppdaterade 

miljökontorets taxor samt årlig tillsyn av E-cigaretterna. 
 

3. Att översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje år, kalenderår(avgiftsår) besluta om 
justering av timavgiften i taxan. Enligt kommunens taxa ska fördelning ske 
med hänsyn till index vad gäller lönekostnader (till del av 75 %) och 
konsumentpris (till del av 25 %) och räknas fram till oktober året före 
avgiftsåret.  
 
Enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) kommer personalkostnaderna 
öka med 3,0 % under 2020. Under perioden augusti 2018 – juli 2019 är 
konsumentprisindex på 0,2 %. Fördelat på en kombination av 
konsumentprisindex (till del av 25 %) och prisindex kommunal verksamhet 
(till del av 75 %) har prisutveckling ökat 2,3 %. 
 
Tobakslagen har under 2019 förändras, var vid lagstiftningen särskiljer 
mellan vanlig tobak och E-cigaretter. Med anledning av detta saknas årlig 
tillsynsavgiften för E-cigaretter.  
 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
15(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-2028, daterat 2019-09-06 inklusive bilaga Taxor 
och avgifter 2019 – Förslag på ändringar. 
 
______ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Miljöchef (KH) 
Akten 
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