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Plats och tid Skällvik, tisdagen den 17 december 2019 kl 13:00 

Ledamöter Martin Sjölander (M), Ordförande 

Peter Karlström (C), 1:e vice ordförande 

Sonnie Knutling (S), 2:e vice ordförande 

Adisa Radovac (S), ej närvarande § 102 

Marie Nikander (LPO) 

Igge Fernstad (SD) 

Björn Göransson (V) 

Annika Altnäs (C) 

Johanna Englund (KD) 

Björn Aldin (M) 

Max Hjort (L) – inte närvarande 

 

Tjänstgörande ersättare Kjell-Åke Bondesson (C) för Hjort (L) 

Mikael Burgman (S) för Radovac (S) 

§§97-112 

§102 

 

Ersättare Kjell-Åke Bondesson (C)  

Maria Karnebring (C)  

Edit Nielsen Åkerblom (M) 

Mikael Burgman (S) 

Patrik Dalén (SD) 

 

Övriga närvarande Johan Cöster, Förvaltningschef 

Karolina Hedlund, Miljöchef 

Martina Gunnmo, Administrativ chef 

 

Utses att justera Mikael Burgman (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2019-12-30 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 97-112 
 Martina Gunnmo  

Underskrift Ordförande   
 Martin Sjölander (M)  

Underskrift Justerande   

 Mikael Burgman (S)   
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§ 97 Dnr 2019-00016             100  

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

Mikael Burgman (S) utses till justerare av dagens protokoll.  

 

Kommunhuset den 30 december klockan 10:00. 

 

 

      

 

_______ 
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§ 98 Dnr 2019-00001             100 

Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport P10 2019 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att notera rapporten och lägga den till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden erhåller löpande verksamhetsrapport inkluderande ekonomisk 

avstämning. Oktober månad har i huvudsak handlat om ordinarie verksamhet 

i form av planering, lovgivning och tillsyn. Utöver detta har mycket tid lagts 

på planering inför 2020 samt flytt av personal till nya kontorslokaler. 

 

Vad gäller verksamheten så fortlöper planerade projekt och tillsyn. Hösten 

präglas fortsatt av projekt och aktiviteter av ”underhållskaraktär”. Det 

handlar om genomlysning av rutiner, hemsida, blanketter och slutförande av 

processer.  

 

Inom Miljökontoret har en del tid lagts på att analysera Länsstyrelsens 

revision samt framtagande av verksamhetsplan. I övrigt pågår arbete med 

naturvårdsprogram och nödvattenplan där den sistnämnda beräknas vara klar 

till årsskiftet. Kommunen har även erhållit LOVA-bidrag för att arbeta med 

kommunens vattenskyddsområden. När det gäller tillsyn och kontroll så 

ligger kontoret i fas avseende kontroll och tillsyn av livsmedel, reningsverk, 

plast- och metallindustrier, växtodlare, hästgårdar, konstgräsplaner, 

flerbostadshus, och legionella. Flera av de nämnda projekten kommer att 

redovisas på kommande nämnder.  

 

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 förstärka med 

extern konsult. Kontoret har under perioden haft en praktikant från 

samhällsplanerarprogrammet vid Linköpings universitet. Inom bygglov 

fortgår det tidsbegränsade arbetet med att följa upp och avsluta äldre 

bygglov. Planering för driftsättning av e-tjänst för bygglov fortgår och 

beräknas driftsättas under december. Här bör även nämnas att gruppnumret 

för bygglov är driftsatt. Inom kart- och mät pågår verksamheten i enlighet 

med plan.  
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Inom området trafik så har projektet ”rätt fart i staden” stoppats på grund av 

inköpsstoppet. Inom området har det under perioden tagits fram ett 

dokument kring gatustandarder. Dokumentet är framtaget i samverkan 

mellan SERF och SBF. Löpande avstämning kring parkeringsövervakning 

fortgår lika tidigare. 

 

Området samhällsbetalda resor är ett av nämndens största ansvarsområden 

om man ser till ekonomisk omsättning. Ett första planeringsmöte kring 

överföring av samhällsbetalda resor har genomförts tillsammans med 

Östgötatrafiken. 

 

Inom administrationen så läggs för närvarande stort fokus på e-arkivet 

(överföring av gamla bygglov från verksamhetssystemet Vision till vårt nya 

e-arkiv Ipax), flytt av delar av miljöarkivet (pga av nya kontorslokaler), 

uppgradering och utbildning i nämndhanteringssystemet Ciceron samt 

färdigställande av revidering av ärendehandbok. 

 

När det gäller förvaltningens och nämndens ekonomi enligt P10 så visar 

tidiga prognoser på ett resultat om -600 tkr. Den negativa prognosen beror 

bland annat på en dyrare bostadsanpassning än tidigare aviserat samt en 

effekt av vakanshållen tjänst inom Miljökontorets del gällande 

Valdemarsvik. Enligt ingånget avtal med Valdemarsviks kommun ska 

eventuella överskott återföras till berörd avtalspart. Arbete pågår för att hitta 

lösning på den uppkomna situationen.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF-2019-576, daterat 2019-11-25 

Uppföljning P10 2019 samhällsbyggnadsnämnden 

  

_____ 

 

Utdrag 

Beslut inklusive bilagor skickas till: 

Kommunstyrelsen 

 

Beslut exklusive bilagor skickas till: 

Förvaltningschef (JC) 

Miljöchef (KH) 

Plan- och bygglovschef (LG) 

Administrativ chef (MG) 

Akten 
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§ 99 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 internkontrollplanen ska två områden redovisas i samband 

med aktuella nämnd. Enligt våra efterforskningar i diariet har det under 

perioden inkommit två 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 -600 tkr. Bakgrunden till 

underskottet är en effekt av vakanshållen tjänst i relation till rådande avtal 

med Valdemarsviks kommun.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF-2019-25, daterat 2019-11-25 

 

______ 

 

Utdrag 

Förvaltningschef (JC) 

Akten 
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§ 100 Dnr 2019-00085             100 

Uppdragsplan 2020-2023 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att under punkt 3.1.4 anta mål och indikatorer enligt förslaget. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sonnie Knutling (S) reserverar sig mot beslutet med skriftlig reservation. 

  

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 

Uppdragsplan 2020-2023 Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut daterat 2019-12-17.  

 

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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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 bygglovschef (LG) 

Administrativ chef (MG) 

Akten 
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§ 101 Dnr 2019-00086             100 

Sammanträdesplan 2020 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att fastställa sammanträdestiderna enligt förslag för 2020.  

 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Sonnie Knutling (S), Adisa Radovac (S) och Björn Göransson (V) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till sammanträdesplan 

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. 

Ärendet var uppe för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-12 men 

återremitterade med motiveringen att de ekonomiska konsekvenserna av 

förändringarna ska förtydligas samt att möjligheten till ett alternativt upplägg 

ska ses över. Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat 

konsekvensanalysen av tjänsteutlåtandet men förslaget gällande 

sammanträdesplan för 2020 kvarstår enligt nedan. 

 

Förslag på sammanträdesplan för presidieberedning, 

samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

och justeringsdatum.  

 

Presidieberedning: 13.00–15.00 tisdagar. 

Den 22 januari(onsdag), 18 februari, 21 april, 19 maj, 4 augusti,  

15 september, 27 oktober och 1 december 

 

Samhällsbyggnadsnämnden: 08.00-14.30 onsdagar. 

Den 5 februari, 4 mars, 6 maj, 3 juni, 12 augusti, 30 september, 11 november 

och 16 december. 
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Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott: 14.30–17.00 onsdagar. 

Den 5 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni, 12 augusti, 30 september,  

11 november och 16 december. 

 

Justering av samhällsbyggnadsnämndens protokoll. 

Den 11 februari, 10 mars, 12 maj, 10 juni, 19 augusti, 7 oktober,  

17 november och 22 december.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande SBF 2019-2306, daterat 2019-11-21.  

 

Yrkande 

Mötet ajourneras mellan klockan 13:17-13:31.  

 

Knutling (S) yrkar eget förslag till beslut vilket innebär samma 

sammanträdesordning som föregående år med informationsnämnd en vecka 

innan beslutsnämnd. 

 

Karlström (C) yrkar på bifall till alliansens förslag till beslut och avslag till 

Knutling (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Knutling (S) yrkande om eget förslag till 

beslut mot alliansens förslag till beslut. Ordföranden finner att nämnden 

beslutat enligt alliansens förslag till beslut.  

 

Votering begärs och verkställs. 

 

Följande voteringsordning godkänns: 

Den som vill bifalla alliansens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla 

Knutlings eget förslag till beslut röstar nej. Vinner ja har nämnden beslutat 

enligt alliansens förslag till beslut. 

 

Vid voteringen avges 6 ja-röster och 5 nej-röster, se särskild lista. 

 

_____ 

 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Administrativ chef (MG) 

Förvaltningschef (JC) 

Akten 
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VOTERINGSLISTA 

 
6 st för alliansens förslag och 5 st för Knutling (S) eget förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEDAMÖTER 
 

 
Ja 
 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Frånvarande 

Martin Sjölander (M) x    

Peter Karlström (C) x    

Sonnie Knutling (S)  x   

Annika Altnäs (C) x    

Björn Aldin (M) x    

Max Hjort (L)    x 

Johanna Englund (KD) x    

Adisa Radovac (S)  x   

Marie Nikander (Lpo)  x   

Igge Fernstad (SD)  x   

Björn Göransson (V)  x   

Kjell-Åke Bondesson (C) 
(tj.ersättare för Hjort)  

x    

 
Summa 

 
6 

 
5 
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§ 102 Dnr 2019-00101             100 

Verksamhetsplan samhällsbyggnadsförvaltningen och 

miljökontoret 2020 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att anta ”Tillsyns- och verksamhetsplan Miljökontoret Söderköping & 

Valdemarsvik” för 2020 i tillämpliga delar. 

 

2. att notera samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2020 och 

lägga den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens strategiska plan med budgetramar, KF 2019-06-26 § 56, 

ska förvaltningarna ta fram årliga verksamhetsplaner. Verksamhetsplanen 

ska fungera som ett verktyg för förvaltningschef och medarbetare för att 

beskriva hur verksamheten planerar att verkställa nämndens uppdrag.  

I planen ska anges hur mål och uppdrag följs upp och rapporteras. 

Verksamhetsplanen kan jämställas med en aktivitetsplan. 

 

Lagstiftning i miljöbalken och förvaltningslagen gör att nämnd ska fatta 

beslut om planering av miljökontorets verksamhet 

 

Detta ärende består av två verksamhetsplaner, en för miljökontoret och en 

för resterade delar av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens 

rekommendation är att nämnden fattar beslut om miljökontorets 

verksamhetsplan.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande SBF 2019-2499, daterat 2019-11-22  

Förslag till verksamhetsplan ”Tillsyns- och verksamhetsplan Miljökontoret 

Söderköping & Valdemarsvik” SBF 2019-2499 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2020 

 

Yrkande 

Ordföranden Sjölander (M) yrkar om följande tillägg i beslutsformuleringen 

punkt ett efter /…/för 2020: 

i tillämpliga delar. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om tillägg och finner att 

nämnden beslutat att bifalla yrkandet. 

 

 

_________ 

 

Utdrag: 

 

Beslut exklusive bilagor skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef (JC) 

Miljöchef (KH) 

Plan- och bygglovschef (LG) 

Administrativ chef (MG) 

Akten 
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§ 103 Dnr 2017-00020             100 

Delegationsordning justeringar 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att anta revideringarna i delegationsordningen i enlighet med förslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 

kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp. Till exempel 

införs begreppet ”annan offentlig verksamhet” och begreppet ”extra offentlig 

kontroll” försvinner. Det innebär att nämndens nuvarande delegation samt 

taxa efter den 14 december 2019 delvis kommer att bygga på ett regelverk 

som inte längre gäller. 

 

Den nya kontrollförordningen innebär stora förändringar vilket gör att 

Sverige måste ändra både lagar och förordningar.  

I departementspromemorian Ds 2018:41, ”En anpassning av bestämmelser 

om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning” 

(departementspromemorian) beskrev regeringen vilka förändringar man 

avsåg göra.  

 

I början på september 2019 informerade dock Näringsdepartementet om att 

de lagändringar man flaggat för inte kommer att genomföras i tid för 

ikraftträdandet av nya kontrollförordningen. För närvarande arbetar 

departementet med att genomföra nödvändiga ändringar i de svenska 

förordningarna. Detta för att den nya kontrollförordningen ska kunna 

tillämpas den 14 december 2019. Arbetet innefattar bl.a. uppdateringar med 

hänvisningar till nya kontrollförordningen i olika svenska förordningar. En 

av dessa är den s.k. avgiftsförordningen (2006:1166). Förändringarna får till 

följd att kommunernas nuvarande delegation samt taxor efter den 14 

december delvis skulle bygga på ett regelverk som inte längre gäller. 

Enligt SKL måste därför delegationsordningen anpassas till den nya 

kontrollförordningen och de ändringar som sker av den svenska 

avgiftsförordningen.  

 

I enlighet med kommunens nya reglemente från årsskiftet 2019-2020 har 

punkterna 26.1 och 26.2 om eldning utomhus tagits bort.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande SBF 2016-925, daterat 2019-11-20  

Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden antagen 2015-05-05 och 

senast reviderad 2019-12-17,  

 

_______ 

 

Utdrag: 

 

Beslut exklusive bilagor skickas till: 

Förvaltningschef (JC) 

Miljöchef (KH) 

Plan- och bygglovschef (LG) 

Administrativ chef (MG) 

Planerare/utredare (ALJ) 

Akten 
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§ 104 Dnr 2019-00102             210 

Planuppdrag Tyrislöt 1:29 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att meddela sökande att kommunen är positiv till att pröva frågan i 

detaljplan 5 kap 2 § plan- och bygglagen 

 

2. att meddela sökande att planen förväntas kunna antas under 2026           

5 kap 5 § plan- och bygglagen 

 

3. att i enlighet med den kommunala taxan ta ut en avgift för beslutet på   

15 000 kr 12 kap 8 § plan- och bygglagen 

 

4. meddela att ett plankostnadsavtal ska upprättas mellan sökande och 

plan- och bygglovschef för att reglera kostnaderna för detaljplanen 

enligt kommunens taxa 

 

Ärendebeskrivning 

Sökande vill pröva upprättande av detaljplan för del av Tyrislöt 1:29. I del av 

aktuellt planområde finns en gällande detaljplan som avser 

friluftsanvändning medan resterande mark inte är detaljplanelagt. Aktuellt 

planområde är utpekat i Översiktsplan för Söderköpings kommun 2015-

2030, Fördjupad vision för Tyrislöt 2016 samt Gemensamt 

utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 

2030 som ett utvecklingsområde och viktig nod för skärgården.  

 

Begäran om planläggning för del av Tyrislöt 1:29 berör markanvändning 

friluftsliv, camping, besöksanläggning och bostäder. En kommande 

detaljplanehandläggning avgör avgränsning mellan dessa funktioner. 

Planområdet kan även komma att omfatta angränsade fastigheter.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande med bilagor SBF 2019-1536, daterat 2019-09-03 

Ärendebeskrivning tillhörande Planuppdrag för del av TYRISLÖT 1:29 

Avgränsning tillhörande Planuppdrag för del av TYRISLÖT 1:29 

Fördjupad vision för Tyrislöt 

Rapport Hamnutredning Tyrislöt 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

18(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

______ 

 

Utdrag 

Sökande 

Planarkitekt (JN) 

Plan- och bygglovschef (LG) 

Akten 
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§ 105 Dnr 2019-00075             220 

Ansökan om förhandsbesked Mogata-Husby 3:46 

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      

6 696 kr enligt den kommunala taxan. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan gäller förhandsbesked för sju enbostadshus samt sju 

tomtavstyckningar på ca 2 000 kvm vardera inom fastigheten Mogata-Husby 

3:46. 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.  

 

Markägare som delar tomtgräns med Mogata-Husby 3:46 har fått möjlighet 

att ge synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran 

mot nybyggnationerna har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Skäl till beslut 

Nybyggnationer föreslås enligt ansökan om förhandsbesked ske på 

jordbruksmark. Prövningen av förhandsbesked ska omfatta förenligheten 

med 3 kap 4 § miljöbalken om lokaliseringen berör brukningsvärd 

jordbruksmark. Med jordbruksmark avses enligt 12 kap 7 § miljöbalken 

åker- och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som 

lantbruksenhet. Jordbruksmarken är brukningsvärd om den med hänsyn till 

läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 

jordbruksproduktion (prop 1985/86:3 s 53). I praxis har framhållits att 

bestämmelsen i 3 kap 4 § miljöbalken syftar till att säkerställa en långsiktig 

hushållning med brukningsvärd jordbruksmark i landet. Mark- och 

miljööverdomstolen har exempelvis i mål P 4848-16 anfört att det saknar 
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betydelse om marken för närvarande inte behövs för livsmedels-

försörjningen om den bedöms vara väl lämpad för jordbruksproduktion.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att Mogata-Husby 3:46 är 

taxerad som lantbruksenhet och att den aktuella jordbruksmarken idag 

används som åkermark. Detta förhållande gör att marken är lämpad för 

jordbruksproduktion och således brukningsvärd enligt 3 kap 4 § miljöbalken. 

 

Ny bebyggelse ska enligt ”Riktlinjer för byggande utanför detaljplanelagt 

område”, placeras så att den inte utgör ett onaturligt blickfång eller stör 

landskapsbilden. Den berörda nybyggnationen bedöms utgöra ett onaturligt 

blickfång med sin placering på flack åkermark och därmed inverka negativt 

på landskapsbilden enligt 2 kap 6 § plan- och bygglagen. 

 

Husby säteri utgör en välbevarad slottsmiljö från år 1795. Husby herrgård 

utgör byggnadsminne. Den planerade nybyggnationen avses ske i anslutning 

till denna kulturhistoriska miljö. Åtgärden bedöms därmed inte förenlig med 

rådande kulturvärden på platsen och intresset av god helhetsverkan enligt 2 

kap 6 § plan- och bygglagen. 

 

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). 

 

Ärendet återremitterades av samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-01 § 78 i 

syfte att utreda möjligheterna att pröva ett färre antal tomter. Sökanden 

inkom med en justerad ansökan om förhandsbesked 2019-11-11 

innehållandes sju bostadstomter från tidigare ansökta nio bostadstomter. 

Placeringen av de övriga tomterna är oförändrad från tidigare ansökan. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förutsättningarna inte 

förändrats till följd av justering av ansökan utan vidhåller sin 

rekommendation från tjänsteutlåtande daterad 2019-08-20 och har i sak inte 

mer att tillägga. 

 

Sammantaget, med beaktande av att nybyggnationerna föreslås ske på 

brukningsvärd jordbruksmark, nybyggnationens påverkan på 

landskapsbilden, åtgärdens oförenlighet med rådande kulturvärden samt 

plankrav bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandsbeskedet inte 

uppfyller kraven enligt 3 kap 4 § miljöbalken och 2 kap 2 och 6 § plan- och 

bygglagen vad gäller markens lämplighet. 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 SBN 2019-1662, daterat 2019-10-30 

 

Avgift 

Prövning av förhandsbesked: 6696 kronor (fakturan skickas separat). 

_____ 

 

Utdrag 

Beslut inklusive bilagor skickas till:  

Sökande (delgivningskvitto) 

Beslut exklusive bilagor skickas till: 

Sakägare med synpunkter 

Rågrannar 

Planarkitekt (ML) 

Plan- och bygglovschef (LG) 

Akten  
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§ 106 Dnr 2019-00103             220 

Ansökan om förhandsbesked Aspöja 2:5 

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     

9 207 kr enligt den kommunala taxan. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan gäller förhandsbesked för tre enbostadshus samt tre 

tomtavstyckningar på ca 900 kvm vardera inom fastigheten Aspöja 2:5. 

 

Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdes- 

bestämmelser. I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att nya 

bostäder främst bör tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse och 

vägnät för att bevara så stora sammanhängande områden med naturmark och 

jordbruksmark som möjligt. På öar och på kustlandet bedöms det extra 

viktigt att tillämpa denna princip då intressekonflikten mellan 

bevarandevärden och exploateringsvärden ofta är större än på andra platser. 

Aspöja är i översiktsplanen utpekad som en så kallad nod när det gäller 

utvecklingen av friluftslivet. 

 

Angöring ska anordnas från den befintliga byvägen till de nya tomtplatserna.  

Vatten och avlopp ska enligt ansökan lösas gemensamt för de nya 

fastigheterna. 

 

Markägare som delar tomtgräns med Aspöja 2:5 har fått möjlighet att ge 

synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in synpunkter från sakägare, 

privatpersoner och föreningar.  

 

Skäl till beslut 

Förhandsbeskedet ger möjlighet till nybyggnad av tre enbostadshus samt tre 

tomtavstyckningar inom Aspöja 2:5. 
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Förhandsbeskedet bedöms uppfylla 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 bebyggelsen bedöms komplettera den befintliga bebyggelsen 

i området på ett lämpligt vis. 

 

De föreslagna tre bostadstomterna placeras inom det stråk tvärs över Aspöja, 

inom det område som betecknats med B, område för utveckling av bostäder, 

i den fördjupade översiktsplanen för Aspöja. Den föreslagna bebyggelsen 

ska placeras på så kallad impedimentmark, det vill säga mark som inte utgör 

åker eller ängsmark. Sammantaget bedöms åtgärderna förenliga med den 

fördjupade översiktsplanen för Aspöja. 

 

Aspöja 2:5 är taxerad som lantbruksenhet, är obebyggd, och har under senare 

år använts som betesmark. Marken utgör således jordbruksmark men bedöms 

inte vara av sådan beskaffenhet att den kan anses utgöra brukningsvärd 

jordbruksmark. Marken är stenbunden, det förekommer berg i dagen och 

jordmånen är tunn. Det bedöms inte möjligt att bedriva ett rationellt jordbruk 

på den aktuella platsen. Att uppföra tre enbostadshus på brukningsvärd 

jordbruksmark får typiskt sett anses vara oförenligt med 3 kap 4 § MB (se 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15).  

I detta fall utgör dock de tänkta bostadshusen en begränsad komplettering av 

den befintliga bebyggelsen längs byvägen på Aspöja. På grund av 

bostadstomternas tänkta placering bedöms jordbruksmarken endast i 

obetydlig mån påverkas. Med beaktande av detta, samt att platsen har 

bedömts vara lämplig för utbyggnad enligt fördjupad översiktsplan för 

Aspöja, bedöms 3 kap. 4 § MB inte utgöra ett hinder mot att ett positivt 

förhandsbesked lämnas (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 

februari 2018 i mål nr P 4520-17). 

 

Mark som tidigare nyttjats för bete ska vidare inte automatiskt anses vara 

sådan brukningsvärd jordbruksmark som avses i bestämmelsen i 3 kap. 4 § 

MB. I föreliggande fall anses markens beskaffenhet och förhållandena på 

platsen för den tilltänkta bebyggelsen samt markområdets läge i landskapet 

göra att marken på den aktuella platsen inte kan anses utgöra brukningsvärd 

jordbruksmark. (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i 

mål nr P 7083-18). 

 

De planerade tomtplatserna avses enligt ansökan placeras på mark som utgör 

område med ett högt naturvärde i ett nationellt perspektiv, klass 1. En 

naturvärdesinventering (Naturföretaget, 2019-04-26) har därför genomförts 
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för att belysa möjligheterna att inlemma ny bebyggelse i området utan att i 

alltför stor utsträckning påverka naturvärdena. Slutsatser i den fördjupade 

naturvärdesinventeringen är att nya tomter kan placeras på de delar av 

hällarna som har lägst naturvärden där det inte förekommer signalarter eller 

fridlysta arter. Rekommendationen beror även på att stora delar av Aspöja 

består av hällmarker och att de berörda hällarna utgör en liten del av de 

betade, ofta mer artrika, hällmarkerna på Aspöja. Kommunekologen har 

granskat den genomförda naturvärdesinventeringen och anför bland annat att 

avstyckningar kan ske under förutsättningen att exploateringen inte påverkar 

naturvärdena eller betesdriften negativt i angränsande områden. Åtgärder 

behöver genomföras så att arter och naturvärden inte skadas vid förberedelse 

till byggnation samt under byggnationen. Maskiner och andra tyngre fordon 

får endast färdas på den planerade vägen upp till fastigheterna. Upplag och 

annat får inte placeras så de kan skada de omkringliggande naturvärdena 

eller förhindra betesdriften. 

 

De föreslagna tomtplatserna placeras utanför strandskyddsområdet. Inom det 

aktuella området finns inga kända fornlämningar. Inga riksintressen eller 

andra allmänna intressen påverkas. Ingen miljökvalitetsnorm enligt 

Miljöbalken kapitel 5 överskrids. Förhandsbeskedet resulterar inte i några 

betydande sociala konsekvenser.  

 

Vid en samlad bedömning och med beaktande av den avvägning mellan 

allmänna och enskilda intressen som ska göras i varje enskilt fall finner 

samhällsbyggnadsförvaltningen att tillräckliga skäl finns för att meddela 

positivt förhandsbesked för föreslagen byggnation på fastigheten Aspöja 2:5. 

 

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 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. 

Byggnaden ska färgsättas traditionellt. Bostadshus på landet ska förses med 

skorsten.  

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

25(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Exploateringen får inte påverka naturvärdena eller betesdriften negativt i 

angränsande områden. Åtgärder ska genomföras så att arter och naturvärden 

inte skadas vid förberedelse till byggnation samt under byggnationen. 

Maskiner och andra tyngre fordon får endast färdas på den planerade vägen 

upp till fastigheterna. Upplag och annat får inte placeras så de kan skada de 

omkringliggande naturvärdena eller förhindra betesdriften. 

 

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. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF 2019-1090, daterat 2019-10-30 

 

Avgift 

Prövning av förhandsbesked: 9207 kronor (fakturan skickas separat) 

 

________ 

Utdrag: 

Beslut inklusive bilagor skickas till:  

Sökande (delgivningskvitto) 

Beslut exklusive bilagor skickas till:  

Sakägare med synpunkter (delgivningskvitto) 

Rågrannar 

Post- och inrikes tidningar. 

Planarkitekt (ML) 

Plan- och bygglovschef (LG) 

Akten 
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§ 107 Dnr 2019-00104             220 

Ansökan om förhandsbesked Luddingsbo 2:3 

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. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan gäller förhandsbesked för åtta enbostadshus samt åtta 

tomtavstyckningar på ca 2500 -3000 kvm vardera inom fastigheten 

Luddingsbo 2:3. Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

 

I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att nya bostäder främst 

bör tillkomma i anslutning till befintlig bebyggelse och vägnät för att bevara 

så stora sammanhängande områden med naturmark och jordbruksmark som 

möjligt. 

 

Enligt ”Riktlinjer för byggande utanför detaljplanelagt område”, antagen av 

samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-24 § 146, anges att ny bebyggelse ska 

placeras så att den inte utgör ett onaturligt blickfång eller stör 

landskapsbilden. Den aktuella platsen utgörs huvudsakligen av kuperad 

bergsterräng. Ny anslutningsväg ska anordnas till de nya tomtplatserna. 

Enligt ansökan ska vatten- och avlopp lösas gemensamt för de nya 

tomtplatserna. 

 

Markägare som delar tomtgräns med Luddingsbo 2:3 har fått möjlighet att ge 

synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in synpunkter från sakägare och 

privatpersoner.  
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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 bedöms råda stor 

efterfrågan på området för bebyggande vilket avspeglar sig i ett flertal 

inkomna planansökningar och förhandsbesked till samhällsbyggnads-

förvaltningen. Ett betydande bebyggelsetryck föranleder krav på upprättande 

av detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. Den föreslagna bebyggelsens omfattning 

och inverkan på omgivningen bedöms bli betydande eftersom de kuperade 

terrängförhållandena är sådana att omfattande markåtgärder kommer krävas 

för att ordna med anslutningsväg till de föreslagna tomtplatserna, vilket 

föranleder krav på upprättande av detaljplan enligt 4 kap. 2 § PBL. 

 

Ny bebyggelse ska enligt ”Riktlinjer för byggande utanför detaljplanelagt 

område”, placeras så att den inte utgör ett onaturligt blickfång eller stör 

landskapsbilden. De berörda nybyggnationerna bedöms utgöra ett onaturligt 

blickfång med sin placering i kuperad bergsterräng och därmed inverka 

negativt på landskapsbilden. Påverkan på landskapsbilden föranleder behov 

av en landskapsutredning som lämpligen sker inom ramen för ett planarbete. 

 

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. 
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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 SBF 2019-2240, daterat 2019-10-30 

 

Avgift 

Prövning av förhandsbesked: 9207 kronor (fakturan skickas separat). 

______ 

 

Utdrag 

Beslut inklusive bilagor skickas till:  

Sökande (delgivningskvitto) 

Beslut exklusive bilagor skickas till: 

Sakägare med synpunkter 

Rågrannar 

Planarkitekt (ML) 

Plan- och bygglovschef (LG) 

Akten  
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§ 108 Dnr 2019-00003             100 

Information från SBN informationsmöte 2019-11-05 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att notera informationen från samhällsbyggnadsnämndens 

informationssammanträde den 5 november 2019 och lägger den till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Informationssammanträdet den 5 november 2019 minnesanteckningar. 

 

Redovisningar: 

Kontroll av rökerier 

Redlighet på restauranger och pizzerior 

 

 

______ 
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§ 109 Dnr 2019-00004             200 

Protokoll från SBNU 2019-11-12 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. att notera samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts protokoll 

från den 12 november 2019 och lägger det till handlingarna.  

 

      

Underlag för beslut 

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts sammanträde 

den 12 november 2019.   

 

______ 
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§ 110 Dnr 2019-00014              

Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. Anmälan av delegationsbeslut meddelas och läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av i delegation fattade beslut 

Tidsperiod: 2019-12-05 till 2019-12-10 

 

Delegatat: Kjell-Åke Bondesson (ordf SBNU) 

 

Ärendenummer         Beslutsdatum    Beslut  

SBF 2017-2447          2019-12-05      Beslut att inte överklaga Länsstyrelsens  

                                                            beslut gällande överklagan av 

                                                            byggsanktionsavgift för startbesked  

                                                            samt återbetalning av sanktionsavgiften 

                                        i enlighet med samhällsbyggnads- 

                                                             nämndens delegationsordning punkt 2.1 

 

Delegatat: Johan Cöster (samhällsbyggnadschef) 

 

Ärendenummer         Beslutsdatum     Beslut 

SBF 2019-3012         2019-12-09        Beslut att utse arkivansvarig och     

                                                             arkivredogörare för         

                                                             samhällsbyggnadsnämnden 

                                                             i enlighet med samhällsbyggnads- 

                                                             nämndens delegationsordning punkt 1.16 

 

Delegatat: Martin Sjölander (ordf SBN) 

 

Ärendenummer         Beslutsdatum       Beslut 

SBF 2019-1716          2019-12-10         Beslut om reduktion av avgift för  

                                                               förhandsbesked pga. för lång  

                                                               handläggningstid i enlighet med  

                                                               samhällsbyggnadsnämndens   

                                                               delegationsordning punkt 2.1 

________           
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§ 111 Dnr 2019-00005             200 

Delgivningar 2019 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar delgivningarna och lägger dem till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Mark och miljödomstolen 2019-11-04 Mål nr P 1832-19 Förhandsbesked för 

tre enbostadshus på Aspöja 2:5 i Söderköpings kommun. Överklagandet 

gällde länsstyrelsens beslut att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut 

om positivt förhandsbesked gällande Aspöja 2:5. Mark och miljödomstolen 

avslår överklagandet.  

 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 § 113 - Tertialrapport T2. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunfullmäktige godkänner tertialbokslut T2. 

2. Kommunfullmäktige uppmanar alla kommunens nämnder och styrelse till 

återhållsamhet. Målet ska vara en ekonomi i balans på kommunnivå 

 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 § 114 - Kommunfullmäktiges indikatorer i 

strategisk plan. 

 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 § 115 - Taxor och avgifter 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Fastställa taxor och avgifter för 2020 enligt bifogat förslag. 

 

Kommunfullmäktige 2019-11-06 § 116 - Sammanträdesplan 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Kommunfullmäktige fastställer följande plan för Kommunfullmäktiges 

sammanträden under 2020: 

• Den 29 januari, kl. 17.30 – öppet hus/allmänhetens frågestund 

• Den 25 mars, kl. 17.30 

• Den 29 april, kl. 17.30 – årsredovisning 2019 

• Den 27 maj, kl.17.30 – tertialrapport T1 2020 

• Den 24 juni, 13.00 – strategisk plan 

• Den 23 september, kl.17.30 

• Den 4 november, kl. 17.30 – tertialrapport T2 2020 
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• Den 9 december, kl. 17.30 

 

Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 155 - Beslut i linje med KS beslut om 

återhållsamhet i fråga om anställningar, inköp m m.  

 

Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 153 – Bergaområdet 

 

Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 159 - Förvärv av Harsby 1:2, del av 

Skönberga-Husby 4:6 och del av Harsby 1:1 

 

Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 158 - Marköverlåtelse för fastigheten 

Motionären 12 

 

_______ 
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§ 112  Dnr 2019-00017             100

   

Övriga frågor 

 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar alla ledamöter, ersättare och 

tjänstepersoner i förvaltningen en God Jul och ett Gott Nytt År!      

 

 

      

 

_____ 

 

      

 

 


