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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 2019-67, daterat 2019-09-20 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 
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§ 70 Dnr 2019-00002             100 

Internkontroll 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar rapporten och lägger 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 tre 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. Avseende område tre, budget i relation 
till uppdrag, konstateras i framtagen verksamhetsrapport att nämndens 
prognos för helåret pekar mot ett nollresultat. Gällande område fem, 
personuppgiftsbiträdesavtal konstateras att ett avtal återstår att tecknas 
beträffande Geosecma. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2019-2, daterat 2019-09-03. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut utan bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 71 Dnr 2017-00020             100 

Delegationsordning justeringar 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar bilagd delegationsordning daterad 
antagen 2015-05-05 med senaste revideringsdatum 2019-10-01.  

 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden antogs 2015-05-05. 
Därefter har nämnden fattat nio revideringsbeslut. Denna revidering omfattar 
främst följande; 
 
Delegation att utse arkivansvarig kapitel 1 – samhällsbyggnadschef.  
 
Bygglov, marklov och rivningslov m.m. kapitel 4 – parkeringsplatser, tillägg 
i befintlig punkt.  
 
Ledningsrättslagen kapitel 8 – att begära förrättning, syftet med punkten är 
att ha möjlighet att ansöka om ledningsrätt för VA-ledningar vilket innebär 
att använda annans mark för att anlägga, använda och underhålla 
ledningarna. 
 
Strålskyddslagen kapitel 19 – ny lagstiftning. 
 
Lagen om tobak och liknande produkter kapitel 20 – ny lagstiftning. 
 
Kompletteringar av förordningar inom miljöområdet. 
 
Texten ”Lokala renhållningsföreskrifter” har ersatts med ”Föreskrifter om 
avfallshantering”.  
 
Alla revideringar finns att läsa i bilaga 1 ”Nytillkomna punkter och övriga 
justeringar”. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2016-925, daterat 2019-09-02 inklusive bilagor:  
1. Nytillkomna punkter och övriga justeringar 
2. Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden antagen 2015-05-05 och 
senast reviderad 2019-10-01 
 
______ 
 
Utdrag 
Förvaltningschef (JC) 
Planerare/utredare (ALJ) 
Akten 
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§ 72 Dnr 2019-00068             400 

Medborgarförslag - Hjälp haven 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslaget beskriver problematiken med plast som sprids till hav 
och vattendrag. Förslagsställaren föreslår därför att kommunen ska ställa 
krav på livsmedelskedjor och matbutiker om att inte köpa in 
engångsprodukter, rekommendera restauranger att inte ge ut plastsugrör och 
plastlock samt sätta upp planscher och skyltar för att öka kunskapen hos 
medborgare. 
 
Svar på medborgarförslaget: 
Samhällsbyggnadsnämnden håller med om att det är viktigt att skydda haven 
från nedskräpning, dock är rådigheten i frågan från kommunens sida 
begränsad. Varken genom tillsyn avseende miljöbalken eller 
livsmedelslagstiftningen är det möjligt att ställa krav på butiker och 
restauranger om att minska plastanvändningen. Kommunen arbetar med 
frågan på andra sätt, bland annat genom avfallsplanen där det finns mål och 
insatser med inriktning skärgårdsnära insamling av plastavfall. 
 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag hjälp haven, daterat 2019-03-04 samt tjänsteutlåtande SBF 
2019-1249, daterat 2019-09-02. 
 
______ 
 
Utdrag 
Kommunfullmäktige  
Planerare/utredare (SL) 
Förslagsställaren  
Akten 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
11(29) 

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 
13(29) 

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.  
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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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§ 75 Dnr 2019-00077             210 

Detaljplan för Söderköping 2:40 och 2:97 (Kanalhamnen, 
Smultronstället) - samråd och granskning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget kan samrådas 
enligt 5 kap 11-17 §§ plan- och bygglagen 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget kan granskas 

enligt 5 kap 18-21 §§ plan- och bygglagen  
 

Ärendebeskrivning 
Planområdet utgörs av fastigheten Söderköping 2:40 och 2:97. Planförslaget 
tar endast etablerad kvartersmark i anspråk för byggnation. 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att utöka markanvändningen 
inom fastigheterna Söderköping 2:40 och 2:97 i syfte att uppnå en ökad 
flexibilitet vad gäller fastigheternas nyttjande. Inom fastigheten Söderköping 
2:40 (Kanalhamnen) föreslås markanvändningen utökas från gällande 
bostads- och vandrarhemsändamålet till att även omfatta detaljhandel och 
centrumändamål. Inom Söderköping 2:97 (glassrestaurang Smultronstället) 
föreslås markanvändningen utökas från gällande handelsändamålet till att 
även omfatta centrumändamål. Planförslaget syftar även till att inom 
fastigheten Söderköping 2:97 utöka byggrätten genom att upphäva del av 
prickmark (mark som inte får bebyggas) och u-område inom fastighetens 
norra del samt ändra högsta nockhöjd till 7,5 meter. 
Planförslaget är förenligt med intentionerna i översiktsplanen och fördjupad 
översiktsplan för Söderköpings stad. 
 
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§). 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-497, daterat 2019-08-20. 
 
______ 
  
Utdrag 
Sökande 
Plan- och byggchef (LG) 
Planarkitekt (ML) 
Akten 
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§ 76              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. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för två fritidshus samt två tomtavstyckningar 
på vardera ca 1 000 kvm inom fastigheten . 
 
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.  
 
Befintlig tillfartsväg finns till de nya tomtplatserna. 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. Fem fastighetsägare 
har inkommit med synpunkter på nybyggnationen. 
 
Skäl till beslut 
Förhandsbeskedet ger möjlighet till nybyggnad av två enbostadshus samt två 
tomtavstyckningar inom . 
 
Förhandsbeskedet uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen 
vad gäller markens lämplighet och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen vad gäller 
fastigheternas ordnande. De föreslagna nybyggnationerna och de föreslagna 
tomtplatserna placeras i anslutning till befintlig bebyggelse vilket stämmer 
överens med översiktsplanen för Söderköpings kommun. Den föreslagna nya 
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bebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen i området på ett 
lämpligt vis. 
 
De föreslagna tomtplatserna placeras utanför strandskyddsområdet. Inom det 
aktuella området finns inga kända fornlämningar. Inom området för 
föreslagna tomtavstyckningar 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 samhällsbyggnadsförvaltningen att kraven för 
att ge ett positivt förhandsbesked uppfylls.  
 
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. Byggnaderna 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 nytt 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. 
Byggnaderna 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. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
19(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

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. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor , daterat 2019-08-20 
 
_______ 
 
Utdrag 
 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande  (samt sakägare med synpunkter) 
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Rågrannar 
Post- och inrikestidningar  
Planarkitekt (ML) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 
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§ 77              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 inte kan förväntas. 

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

9 207 kr enligt den kommunala taxan. 
 

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att 
kommunicera behovet av detaljplaneläggning för vidare utveckling 
av området. 

 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för fem enbostadshus samt fem 
tomtavstyckningar på ca 2 000 kvm vardera inom fastigheten  

 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdes-
bestämmelser. Det föreslagna området för nybyggnation angränsar till 
följande detaljplaner; ”Detaljplan för del av  m.fl.”, 0582-
P95/6, laga kraft 1994-10-27, ”Ändring av detaljplan för del av  

m.fl., Ädp 30”, 0582-P11/2, laga kraft 2011-02-02 samt ”Detaljplan för 
del av ”, 0582-P07/1, laga kraft 2006-10-18. Samtliga 
detaljplaner anger bostadsändamål. 
 
I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny bebyggelse 
inom aktuellt område bör placeras i närheten av befintlig bebyggelse.  
 
Befintlig tillfartsväg finns till de nya tomtplatserna. De nya tomtplatserna 
ansluts till det kommunala ledningsnätet. 
 
Markägare som delar tomtgräns med  har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. En synpunkt på 
nybyggnationen har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Skäl till beslut 
Plan- och bygglagen ställer krav på detaljplanläggning i syfte att pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse.  
 
Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns 
utformning för en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga 
byggnadsverk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller 
till förhållandena i övrigt enligt 4 kap. 2 § PBL. 
 
Skälet till att det ställs krav på detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse är 
att en sådan bebyggelse kan kräva gemensamma anordningar, till exempel 
gator eller avlopp, eller att flera frågor behöver redas ut och lösas i ett 
sammanhang. Genomförandet kräver i sådana fall ofta att ansvarsfrågorna är 
utredda, vilket kan göras i en detaljplan. Det är alltså behovet av detaljplan 
som är avgörande för om detaljplan ska krävas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 552, 
jfr prop. 2017/18:167 sid. 8). 
 
När det handlar om exploatering i anslutning till städer och tätorter är det 
viktigt att bedömningen av om det behövs detaljplan görs utifrån 
bebyggelsetryck, motstridiga intressen och kravet på kommunala eller 
gemensamma insatser (jfr prop. 1985/86:1 sid. 556). Det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande i  vilket föranleder krav 
på upprättande av detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. 
 
I en samlad bedömning anser samhällsbyggnadsförvaltningen att sökt åtgärd 
ska prövas i samband med upprättande av ny detaljplan för området. Positivt 
förhandsbesked bedöms därför inte kunna ges. 
 
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. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor , daterat 2019-08-20. 
 
Avgift 
Prövning av förhandsbesked: 9207 kronor (fakturan skickas separat). 
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Yrkanden 
Ordförande Martin Sjölander (M) yrkar på följande tillägg till beslutet: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att 
kommunicera behovet av detaljplaneläggning för vidare utveckling av 
området.  
 
Peter Karlström (C) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden 
bifaller ordförandens förslag till beslut. 
 
______ 
 
Utdrag  
Sökande (samt sakägare med synpunkter) 
Planarkitekt (ML) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten  
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§ 78              220 

Ansökan om förhandsbesked  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet med 
motiveringen att i dialog med sökande utreda möjligheterna för ett 
något färre antal tomter samt justerad placering.  

 
Reservation från Knutling (S), Burgman (S) och Radovac (S). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för nio enbostadshus samt nio 
tomtavstyckningar på ca 2 000 kvm vardera inom fastigheten  

. 
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse 
som reglerar bebyggelsen. Bedömningen är att fastigheten inte ingår inom 
sammanhållen bebyggelse. 
 
I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny bebyggelse bör 
placeras i närheten av befintlig bebyggelse.  
Nybyggnationerna och de föreslagna tomtplatserna tar jordbruksmark i 
anspråk.  
 
Befintlig väganslutning finns till de nya tomtplatserna. Vatten och avlopp 
ska enligt ansökan lösas gemensamt för de nya tomtplatserna. 
 
Markägare som delar tomtgräns med har fått möjlighet 
att ge synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran 
mot nybyggnationerna har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor , daterat 2019-08-20. 
 
Yrkanden 
Sonnie Knutling (S) yrkar avslag på ansökan om förhandsbesked. 
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Peter Karlström (C) yrkar på följande ändring av beslutet: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet med 
motiveringen att i dialog med sökande utreda möjligheterna för ett något 
färre antal tomter samt justerad placering. 
 
Reservationer 
Knutling (S), Burgman (S) och Radovac (S) reserverar sig till förmån för 
yrkandet om avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om ändring av beslutet och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt yrkandet. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget om återremiss mot 
yrkandet att avgöra ärendet idag och finner att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutat enligt majoritetens förslag till beslut att återremittera ärendet. 
 
_______ 
 
Utdrag 
Sökande (samt sakägare med synpunkter) 
Planarkitekt (ML) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten  
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§ 79 Dnr 2019-00003             100 

Information från SBN informationsmöte 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen från 
samhällsbyggnadsnämndens informationssammanträde den 13 augusti 
2019 och lägger dem till handlingarna.  

 

Underlag för beslut 
Informationssammanträdet den 13 augusti 2019 minnesanteckningar. 
 
Redovisningar i Powerpoint: 
- Rätt fart i staden 
- Uppföljning av egenkontroll hos C-lantbruk 
- Cisterner samt farligt avfall 
- Bygglovsprocessen 
 
______  
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§ 80 Dnr 2019-00004             200 

Protokoll från SBNU 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar myndighetsutskottets protokoll 
från den 20 augusti 2019 och lägger dem till handlingarna.  

  

Underlag för beslut 
Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 20 augusti 2019. 
 
______  
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
27(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 81 Dnr 2019-00005             200 

Delgivningar 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar delgivningarna och lägger dem 
till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 
 
Delgivningar 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 113, Organisation för samhällsbetalda resor 
– Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar för över drift och upphandling av 
verksamheten särskild kollektivtrafik till Region Östergötland i 
enlighet med föreslagen tidplan. 

2. Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att teckna 
avtal med Region Östergötland avseende särskild kollektivtrafik. 

3. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att paragrafen förklaras för 
omedelbart justerad. 
 

Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 115, Kommunens prioriteringar i 
Länstransportplan LTP – Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen antar föreslagna kommunala förhållningssätt och 
föreslagna prioriterade objekt. 

 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 116, Taxa för prövning och tillsyn enligt 
nya tobakslagen – Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunfullmäktige fastställer tillståndsavgiften för ansökan om 
tobakstillstånd enligt bilaga 1 i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2019. 

2. Kommunfullmäktige fastställer tillsynsavgifter för kontroll av 
tobakstillstånd enligt bilaga 1 i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteutlåtande av den 16 augusti 2019. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ansökningsavgiften ska börja gälla 
från den 1 november 2019. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för elektroniska cigaretter och 
påfyllning ska kvarstå. 
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5. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att paragrafen förklaras för 
omedelbart justerad. 

 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 118, Markanvisningsavtal del av 
Söderköping 3:63 – Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att planerad planläggning och 
exploatering av del av fastigheten Söderköping 3:63 avslutas. 

 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 119, Marköverlåtelseavtal för Högby 1:127 
och Högby 1:128 – Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen godkänner försäljningen av fastigheterna Högby 
1:127 och Högby 1:128 till Myresjöhus AB. 

 
Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 120, Förvärv av Harsby 1:2, del av 
Skönberga-Husby 4-6 och del av Harsby 1:1 – Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.  
 
 
______  
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§ 82   

Övriga frågor  
Samhällsbyggnadsnämnden presidie har haft gemensamt möte med 
servicenämndens presidie. Bland annat diskuterades avfallsplan samt 
parkeringsplatser i tätorten. 
 
Information från politiska ledningsgruppen, ordförande informerar om 
beslut.  
 
Annika Altnäs (C) ställer frågan hur dagvattenhanteringen i tätorten 
Söderköping ser ut. Förvaltningschef informerar om det arbete som pågår i 
de flesta kommuner kring dagvatten.  
 
Förvaltningschef informerar om den utåtriktade verksamheten som 
förvaltningen genomför, bland annat samverkan inom miljö och 
översiktsplanering. Med närliggande kommuner pågår samarbeten där  
exempelvis information, underlag och projektmodeller delas och diskuteras. 
 
Annika Altnäs (C) lämnar förslag att dialog med omgivande kommuner även 
för politiker kan vara något som vore utvecklande för nämndens ledamöter. 
Enligt ordföranden träffas ordförandena i länets kommuner regelbundet för 
dialog. 
 
Ordföranden informerar om sitt studiebesök på miljökontoret, där han fick 
delta i tillsyn inom områdena livsmedel, hälsoskydd och avloppsinventering.  
 
 
 
 
      
 
 




