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§ 83   

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
Adisa Radovac (S) utses till justerare av dagens protokoll.  
 
Kommunhuset den 19 november klockan 09:00.   
 
______ 
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§ 84 Dnr 2019-00001             100 

Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport P09 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:  

1. att notera rapporten och lägga den till handlingarna 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden erhåller löpande verksamhetsrapport inkluderande ekonomisk 
avstämning. September månad har i huvudsak handlat om planering och 
förberedelser inför kommande verksamhetsår. Förvaltningen har dels arbetat 
med planering av den löpande verksamheten men även med fokus på 2020 
års ekonomi. Därutöver förvaltningen bistått nämnden i dess arbete med 
såväl intern kontroll plan som uppdragsplan.   
 
Vad gäller verksamheten så fortlöper planerade projekt och tillsyn. Hösten 
präglas även av projekt och aktiviteter av ”underhållskaraktär”. Det handlar 
om genomlysning av rutiner, hemsida, blanketter och slutförande av 
processer. Inom Miljökontoret har stort fokus lagts på förberedelser inför 
genomförd revision från Länsstyrelsen. I övrigt pågår tillsyn och kontroll av 
vårdlokaler, flerbostadshus, växtodlare, hästgårdar, konstgräsplaner och 
legionella. Projekten kommer att redovisas under hösten.   
 
När det gäller plan-, bygg-, kart- och mätkontoret så pågår ordinarie 
verksamhet i form av planläggning. Då kontoret dras med en vakant tjänst är 
planproduktionen dock reducerad. Planering pågår för att om möjligt 
förstärka med extern konsult. Inom bygglov fortgår det tidsbegränsade 
arbetet med att följa upp och avsluta äldre bygglov. Planering för 
driftsättning av e-tjänst för bygglov fortgår och den beräknas att bli driftsatt 
under november. Inom kart- och mät pågår verksamheten i enlighet med 
plan.  
 
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.   
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Området samhällsbetalda resor är ett av nämndens största ansvarsområden 
om man ser till ekonomisk omsättning. För närvarande pågår planering av 
överföring av verksamheten till Region Östergötland (Östgötatrafiken).   
 
Inom administrationen så fortgår arbetet med att förbättra intern struktur. Det 
handlar om allt från GDPR, digitalisering/e-tjänster, e-arkiv.   
När det gäller förvaltningens och nämndens ekonomi enligt P09 så visar 
tidiga prognoser på ett resultat om 0 tkr.   
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-576, daterat 2019-10-15.  
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Administrativ chef (MG) 
Akten 
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§ 85 Dnr 2019-00002             100 

Internkontroll 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. 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 i har det under perioden 
inte inkommit beslut från länsstyrelse eller domstol gällande överprövade 
beslut som gått nämnd/utskott emot. Vad gäller område två så visar 
stickproven att handläggningstiderna hålls. 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 inga av de kontrollerade 
innehöll känsliga personuppgifter, dock noterades två mail som bedömdes att 
de borde diarieförts.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-25, daterat 2019-10-10.  
 
______ 
 
Utdrag 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 86 Dnr 2019-00087             100 

Återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar 
och konsulttjänster  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. att införa investeringsstopp. Undantag kan om det föreligger särskilda 
skäl medges. Undantag beslutas av kommunstyrelsen. 
 

2. att införa inköpsstopp inom sin verksamhet gällande varor och tjänster 
som inte är direkt nödvändiga för att bedriva verksamheten. Generellt 
undantagna från inköpsstoppet är varor och tjänster som är direkt 
kopplade till brukare. 

 
3. att införa stopp för konsulttjänster inom verksamhet. Undantag från 

konsultstopp beslutas av samhällsbyggnadschef efter samråd med 
kommundirektör samt nämndens ordförande. 

 
4. att ändra delegationsordningen i enlighet med bilaga 1.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Björn Göransson (V) reserverar sig, se skriftlig reservation. 
 
Socialdemokraterna reserverar sig och meddelar att de avser att lämna 
skriftlig protokollsanteckning. 

Ärendebeskrivning 
Söderköpings kommuns ekonomi är ansträngd. Årets prognostiserade 
resultat om – 8,8 mkr i kombination med föregående års resultat om -17 mkr 
medför att kommunen måste vidta åtgärder. Fortsatta budgetunderskott 
kommer att riskera hela kommunens verksamhet och de tjänster vi erbjuder 
våra kommuninvånare. Det är därför av vikt att nämnder och förvaltningar är 
återhållsamma gällande kommunens kostnader. En förändring i 
verksamheten är därför nödvändig. Som en viktig åtgärd föreslås 
återhållsamhet gällande investeringar, inköp, anställningar och 
konsulttjänster. 
Majoritetens politiska ledningsgrupp har beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen och nämnderna att införa ett principiellt stopp för 
anställningar, investeringar, inköp och konsulttjänster. 
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Ärendet har beretts av samhällsbyggnadschef samt förvaltningens 
ledningsgrupp och nämndens ordförande.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande med bilaga 1 SBF 2019-2331, daterat 2019-10-15. 
 
Reservation 
Undertecknad reserverar sig för vänsterpartiets räkning gentemot beslutet, 
främst gällande investeringsstoppet. Vi anser att ett investeringsstopp är 
problematiskt, även om det finns möjlighet för kommunstyrelsen att göra 
undantag. Det måste finnas möjlighet att förbereda för investeringar, inte 
minst gäller detta för förskolor och skolor. Om inte så sker skapas en 
ohållbar situation inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. På 
sikt innebär det risk för en stagnation när det gäller befolkningsutvecklingen. 
 
Björn Göransson (V) 
 
Protokollsanteckning 
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.  
 
Vi socialdemokrater motsätter oss kraftigt mot att albogaexpressen läggs ner. 
 
Socialdemokraterna i Samhällsbyggnadsnämnden, genom Sonnie Knutling 
(S).  
 
______ 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret (NK) 
 
Beslut exklusive bilagor: 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Administrativ chef (MG) 
Akten 
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§ 87 Dnr 2019-00085             100 

Uppdragsplan 2020-2023 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. att anta förslag till samhällsbyggnadsnämndens uppdragsplan 2020-2023 
med budget förutom mål nummer 4 med tillhörande indikatorer 

 
2. att presidiet återkommer till nämndmötet i december med mål och 

indikatorer för mål nummer 4.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Björn Göransson (V) reserverar sig, genom skriftlig reservation. 
 
Socialdemokraterna reserverar sig och meddelar att de avser att lämna 
skriftlig protokollsanteckning.  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Söderköpings kommuns styrmodell ska verksamhetsnämnder och 
kommunstyrelsen ta fram uppdragsplaner utifrån strategisk plan och budget. 
I uppdragsplanen formuleras förvaltningens uppdrag i form av 
ansvarsområden, mål och indikatorer utifrån långsiktiga 
mål i strategisk plan samt identifierade utvecklingsområden inom nämndens 
ansvarsområden. Därutöver anges även budget för verksamheter och 
investeringar, uppföljning av verksamheten samt nämndens 
internkontrollplan. 
Den i kommunfullmäktige beslutade (2019-06-26) rambudgeten för perioden 
2020-2023 innebär en tydligt minskad ram för nämnden. Den beslutade 
ramen på 43 miljoner kronor innebär ett betydande anpassningskrav på cirka 
3,6 miljoner kronor.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBN 2019-00085, daterat 2019-11-10. 
Uppdragsplan 2020-2023 Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Yrkande 
Ordförande Sjölander (M) yrkar om följande tillägg till beslut:  
Att presidiet återkommer till nämndmötet i december med mål och 
indikatorer för mål nummer 4. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om tillägg och finner att 
nämnden beslutat att bifalla yrkandet. 
 
Reservation 
Undertecknad reserverar mig mot rambudget 2020. Som förvaltningschefen 
skriver i sin konsekvensbeskrivning är beslutad ram klart tillväxthämmande 
och hotar kommunens tillväxt på sikt. Servicen för medborgarna försämras. 
Dessutom finns det en risk att neddragningar och ryckighet i planeringen 
leder till att personal lämnar sina anställningar för arbete på annat håll. Mitt 
parti har också föreslagit en skattehöjning för att förhindra drastiska och 
kortsiktiga besparingar. 
 
Björn Göransson (V). 
 
Protokollsanteckning 
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.  
 
Vi socialdemokrater motsätter oss kraftigt mot att albogaexpressen läggs ner 
 
S-gruppen i Samhällsbyggnadsnämnden, genom Sonnie Knutling  
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomikontoret (NK) 
 
Beslut exklusive bilagor: 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Administrativ chef (MG) 
Akten 
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§ 88 Dnr 2019-00086             100 

Sammanträdesplan 2020 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. att ärendet återremitteras med motiveringen att de ekonomiska 
konsekvenserna av förändringarna ska förtydligas samt att möjligheten till 
ett alternativt upplägg ska ses över.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Göransson (V) lämnar skriftlig protokollsanteckning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till sammanträdes-plan 
för 2020, omfattande Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
nämnderna. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnden att följa de 
föreslagna tiderna i Bilaga 1 Sammanträdesplan 2020. Sammanträdestider 
för utskotten sätter nämnderna själva, men rekommenderas att dessa i 
möjligaste mån sammanfaller med nämndernas sammanträdestillfällen. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-2306, daterat 2019-10-28. 
 
Yrkanden 
Knutling (S) yrkar på återremiss med anledning av alliansens förslag innebär 
längre dagar vilket resulterar i att många ledamöter får svårare att delta på 
sammanträden. Aldin (M) och Altnäs (C) yrkar bifall på yrkandet om 
återremiss.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
nämnden bifaller yrkandet. 
 
Protokollsanteckning 
Angående föreslagen sammanträdesplan för 2020. Dels innebär förslaget en 
neddragning av antalet sammanträden, dels blir det enligt förslaget en 
sammanslagning av informations- och beslutssammanträde vid samma 
tillfälle. Båda åtgärderna innebär en försämring av delaktighet och 
möjligheter till rådrum.  
Björn Göransson (V) 
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_____ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Administrativ chef (MG) 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 89 Dnr 2019-00069             200 

Medborgarförslag - Bygg på ödetomten 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del: 

1. att anse medborgarförslaget besvarat och bemött i och med att aktuellt 
område är utpekat som utredningsområde i fördjupad översiktsplan för 
Söderköpings stad. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat och bemött i 
och med att aktuellt område är utpekat som utredningsområde i fördjupad 
översiktsplan för Söderköpings stad.  
 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren, Björn Esping, har den 21 mars 2019 inkommit med ett 
medborgarförslag att bygga bostäder i form av hyreshus och småhus på den 
så kallade ödetomten. Ödetomten är en del av fastigheten Söderköping 3:37, 
Skönberga-Husby 11:83 vilka ägs av Söderköpings kommun. Området ligger 
centralt beläget mellan Storängsparken, sporthallen Vikingen, Albogaleden 
samt Telegatan. I fördjupad översiktsplan för Söderköpings stad är området 
utpekat som utredningsområde. I detta fall innebär utredningsområde att 
utreda lämpligheten för bostäder, samhällsfastigheter och handel. Nuvarande 
detaljplan (från 1982) anger markanvändningen till fritidsområde. Området 
har i omgångar varit föremål för utredningar och då främst för att tillgodose 
kommunens utbildningsbehov. Området belystes så sent som 2017 i 
rapporten Förstudie; alternativ F-6 skola (KS 2017-10-17). Området har 
utifrån detta perspektiv historiskt använts som markreserv för detta ändamål. 
 
Förvaltningen välkomnar initiativet och konstaterar att det ligger i linje med 
de ambitioner som är beskrivna i fördjupad översiktsplan för Söderköpings 
stad. När det gäller tidsaspekten finns dock andra mer aktuella projekt som 
ligger närmare i tiden än det nu föreslagna. Bakgrunden till detta är att det i 
aktuellt område inte är helt problemfritt för byggnation av bostäder. Området 
angränsar i nordost till ett befintligt industriområde vilket för närvarande 
begränsar möjligheten till planläggning i enlighet med förslagsställarens 
förslag. En planering av området är möjlig först då kommunen har alternativ 
industrimark att erbjuda till de företagare som påverkas av förändrad 
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detaljplan. I området förekommer även en kulveterad bäck att förhålla sig 
till. Bäcken ligger i sin tur till grund för det blågröna stråk som föreslås gå 
igenom området i enlighet med fördjupad översiktsplan för Söderköpings 
stad.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-1408, daterat 2019-08-08. 
Medborgarförslag – Bygg på ”Ödetomten” daterat 2019-03-21. 
 
______ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 90 Dnr 2019-00082             210 

Detaljplan för kvarnen 1 m.fl - samråd och granskning 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

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

 
2. att planförslaget kan ställas ut för granskning enligt 5 kap 18-24 §§ plan- 

och bygglagen. 
 

3. att ett genomförande av planförslaget inte kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 3 § 
Miljöbalken. 

 

Ärendebeskrivning 
Inom Prelaten 5 tillåter planförslaget en utbyggnad av lokalerna i enlighet 
med begäran om planbesked (SBF 2017-819). 
 
För kulturmiljöerna inom Sankt Lars 2 och 3 samt Kvarnen 1 har gällande 
varsamhetsbestämmelser och förvanskningsförbud förtydligats genom 
detaljplanen. De bebyggelseförbud (prickmark) som omfattade befintlig 
bebyggelse inom Sankt Lars 2 och 3 föreslås tas bort för att säkerställa att 
byggnaderna kan bevaras. Här har även markanvändningen ändrats från park 
till Bostad/Centrum för att bekräfta befintlig bebyggelse. 
 
Planförslaget har utformats så att det möjliggör en förändrad 
fastighetsbildning för Kvarnen 1 vilket säkerställer att verksamheten kan 
fortsätta. Inom Kvarnen 1 finns även en bostad där angöringen har 
säkerställts i planen vid en eventuell avstyckning. För Sankt Lars 1 ge planen 
möjlighet att genom fastighetsreglering lägga till mark som idag är planlagd 
som park (ej genomförd) till bostadsfastigheten. 
 
Det vattenområde och gatområde som omfattas av den äldre stadsplanen 
planläggs som vattenområde respektive gata för att inte lämna kvar bitar av 
den äldre stadsplanen.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande med bilagor SBN 2019-00082, daterat 2019-10-15. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

 
______ 
 
Utdrag 
Planarkitekt (VN) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
17(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 91 Dnr 2019-00083             510 

Reglemente för skolskjutsar inom Söderköpings kommun 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för skolskjuts 
inom Söderköpings kommun. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag från 
Samhällsbyggnadsnämnden att anpassa skolskjutsverksamheten till beslutad 
kostnadsram för verksamheten. 
 
Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast bidrag 
till elevresor. Med elevresor menas gymnasieelevens resor mellan bostad och 
skola. Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för 
vissa elevresor samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120) ska elevens 
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor. Enligt ovan 
nämnd lag och förordning gäller kommunens skyldighet kring elevresor för 
de elever som har minst sex (6) kilometer mellan bostaden och skolan. 
Denna skyldighet ombesörjs i normalfallet med ett busskort i den allmänna 
kollektivtrafiken. 
 
Föreslagen ändring: För elever inom gymnasieskolan föreslås att 
avståndsregeln återinförs samt att skollagens avstånd på 6 kilometer 
används. Fram till och med höstterminen 2014 var avståndsregeln 5 
kilometer för Söderköpings kommun.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2019-2290, daterat 2019-10-10 samt reviderat 
reglemente för skolskjutsar inom Söderköpings kommun med giltighet från 
och med vårterminen 2020. 
 
______ 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Trafiksamordnare (MA) 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
18(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 92 Dnr 2019-00084             400 

Revidering av sportfiskebestämmelser 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del: 

1. att godkänna förslag till nya sportfiskbestämmelser 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att Kommunfullmäktige upphäver sportfiskebestämmelserna med KF 
2000-128 § 62. 

2. att Kommunfullmäktige antar nya sportfiskebestämmelser med dnr SBF-  
2018-1915 

 

Ärendebeskrivning 
Idag finns sportfiskebestämmelser antagna KF 2000-06-08 § 62. I dessa 
tillåts bland annat fiske av ål. Dessutom har gränserna avseende mått på fisk 
som fiskas med handredskap inom sportfiske ändrats i rekommendationerna 
från Havs- och vattenmyndigheten. Av dessa anledningar behöver nuvarande 
bestämmelser revideras och uppdateras. 
De nuvarande sportfiskebestämmelserna är antagna med förslag till 
skyltning. I förslag på nya sportfiskebestämmelser är detta undantaget, 
skyltar kommer att utformas efter antagandet av förslag till nya 
sportfiskebestämmelser utifrån Söderköpings grafiska profil. 
Revidering av telefonnummer och hänvisning till hemsidor kan utan att 
sportfiskebestämmelserna antas på nytt, uppdateras vid behov.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF 2018-1915, daterat 2019-10-14. 
Förslag till ”Sportfiskebestämmelser i Söderköpings kommun” SBF 2018-
1915. 
_____ 
 
Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Kommunekolog (JR) 
Miljöchef (KH) 
Akten 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 93 Dnr 2019-00003             100 

Information från SBN informationsmöte 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen från 
samhällsbyggnadsnämndens informationssammanträde den 24 september 
2019 och lägger dem till handlingarna.  
 

Underlag för beslut 
Informationssammanträdet den 24 september 2019 minnesanteckningar. 
 
Redovisningar: 
Skolor och förskolor 
Bakgrundsstrålning 
Gluteninnehåll i livsmedel som saluhålls som glutenfria 
Badvattenprovtagning 2019 
Drivmedel och fordonstvättar 
 

______ 
 
 
 
      
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 94 Dnr 2019-00004             200 

Protokoll från SBNU 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. att notera myndighetsutskottets protokoll från den 1 oktober 2019 och 
lägger dem till handlingarna.  

 

Underlag för beslut 
Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 1 oktober 2019.   
 
______ 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 95 Dnr 2019-00005             200 

Delgivningar 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar delgivningarna och lägger dem till 
handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen 2019-10-23 Mål nr P 2824-19 – Klagorätt 
avseende bygglov för mobilmast och två teknikbodar på fastigheten Aspöja 
2:5. Mark- och miljödomstolen avvisar yrkanden om att beslutet om bygglov 
ska upphävas. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.  
 
Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 91, Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen, nämnder och beredningar. Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för 
kommunstyrelse, nämnder och beredningar samt kommunens 
revisorer.  

 
Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 97, Taxa för prövning och tillsyn enligt 
nya tobakslagen. Kommunfullmäktige 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 ansökningsavgifterna ska börja gälla 
den 1 november 2019. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för elektroniska cigaretter och 
påfyllning ska kvarstå. 

5. Kommunfullmäktige beslutar förklara paragrafen för direktjusterad. 
 
Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 98, Organisation för samhällsbetalda 
resor. Kommunfullmäktige beslutar: 

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



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

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

 
Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 100, Begäran om entledigande från 
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige 
beslutar: 

1. Kommunfullmäktige entledigar Lennart Persson (KD) från uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 133, Återhållsamhet gällande investeringar, 
anställningar, inköp och konsulttjänster. Se protokollsutdrag. 
 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 136, Exploateringsprojekt Tyrislöts hamn. 
Se protokollsutdrag. 
 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 137, Exploateringsprojekt Rönnen 1. Se 
protokollsutdrag. 
 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 138, Exploateringsprojekt Eriksvik. Se 
protokollsutdrag. 
 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 139, Exploateringsprojekt Tyketorp. Se 
protokollsutdrag. 
 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 140, Exploateringsprojekt Alboga nordöst. 
Se protokollsutdrag. 
 
Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 141, Revidering av riktlinjer för 
markanvisningar. Se protokollsutdrag. 
 
______ 
 
      
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 96   

Övriga frågor 
Förvaltningschef Johan Cöster informerar om att han from 191116 utöver sin 
tjänst som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
vara t.f. förvaltningschef för serviceförvaltningen. 
 
Översyn av organisationen kommer att genomföras under våren 2020.  
 
Förvaltningschef kommer under närmsta månaderna att fokusera på 
omorganisation inom förvaltningarna samt överföring av samhällsbetalda 
resor till Region Östergötland. 
 
Förvaltningschef informerar om att från och med P01 2020 kommer den 
ekonomiska rapporten vara uppdelad på förvaltningens fyra olika enheter. 
 
______ 
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