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Samhällsbyggnadsnämnden 
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Plats och tid Aulan, onsdagen den 3 juni 2020 kl 08:00-13:30 

Ledamöter Börje Natanaelsson (M), Ordförande 
Peter Karlström (C), 1:e vice ordförande 
Sonnie Knutling (S), 2:e vice ordförande - ej närvarande 
Björn Aldin (M) 
Marie Nikander (LPO) - inte närvarande § 49 pga. jäv 
Björn Göransson (V) 
Johanna Englund (KD) 
Patrik Wåtz (L) 
Mikael Burgman (S) 
Patrik Dalén (SD) 
Annika Altnäs (C) - inte närvarande 
 

Tjänstgörande ersättare Kjell-Åke Bondesson (C) för Altnäs 
Marcus Fröderberg (S) för Knutling 
 

§§ 44-52 
§§ 44-52 

Ersättare Edit Nielsen Åkerblom (M) 
Matilda Olstorpe (L) - inte närvarande 
Maria Karnebring (C) - inte närvarande 
Alexander Florman (M) - inte närvarande 
Malin Bager Hermansson (S) - inte närvarande 
Samuel Hartman (LPO) - inte närvarande 
Anders Nyhlén (V) - inte närvarande 
Bertil Torgilsman (SD) - inte närvarande 
 

Övriga närvarande Johan Cöster, Förvaltningschef 
Martina Gunnmo, Administrativ chef 
 

Utses att justera Mikael Burgman (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-06-03 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 44-52 
 Martina Gunnmo  

Underskrift Ordförande   
 Börje Natanaelsson 

 
 

Underskrift Justerande Mikael Burgman (S)  
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-03 §§44-52 
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anslaget sätts upp 2020-06-03 

Anslaget tas ner 2020-06-25 

Underskrift   
 Martina Gunnmo  
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§ 44 Dnr SBN 2020-00001     1.2 

Val av justerare och tid för justering 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
Mikael Burgman (S) utses till justerare av dagens protokoll.  
 
Kommunhuset den 3 juni 2020 kl. 15.  
 
 
_____ 
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§ 45 Dnr SBN 2020-00005     1.2.7 

Information vid SBN sammanträde 2020-06-03 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet och lägger 

den i övrigt till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Miljökontorets projektredovisningar 
Miljöchef Karolina Hedlund informerade om tre lantbruksprojekt: C-lantbruk, 
uppföljning av egenkontrollen C-lantbruk från tidigare projekt, lagring av brandfarliga 
vätskor – cisterner samt farligt avfall/avfall U-lantbruk. Presentationerna bifogas till 
dagens sammanträde i ciceron assistenten. 
 
Handläggarna Mikael Appelberg, Anna-Lena Johansson och Veronica Nuija 
informerade om rapport trafikutredning Norrköpings landsbygd med den nya 
trafiklösningen för linje 470 och 471 samt konsekvenserna kring detta. 
Presentationen bifogas till dagens sammanträde i ciceron assistenten. 
 
Stadsarkitekt Lina Gregersdotter informerade om den framtagna rutinen för att 
hantera exploatörsdrivna planer. Presentationen bifogas till dagens sammanträde i 
ciceron assistenten. 
 
Fysisk planerare Veronica Nuija och stadsarkitekt Lina Gregersdotter informerade 
muntligt om status i frågan gällande planeringsbesked Aspöja 1:18 (Bergön). 
Platsbesök planeras framöver. 
 
Förvaltningschef Johan Cöster informerade om tertialrapporten T1 tillika 
verksamhetsrapport och ekonomisk rapport P04. Miljöchef Karolina Hedlund 
informerade om tillsyn med anledning av Covid-19 gällande smittskydd och trängsel.  
 
Förvaltningschef Johan Cöster informerade om genomförd internkontroll och de två  
punkterna som kontrollerats denna gång samt visade upp vilka samverkansformer 
förvaltningen har och deltar i. 
 
Planerare/utredare Anna-Lena Johansson informerade om uppföljningen av externt 
upphandlad verksamhet – parkeringsövervakning. 
 
Bygglovshandläggare Enver Memic redovisade ärendet gällande förhandsbesked 
Mogata-Össby. 
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Bygglovshandläggare Enver Memic och stadsarkitekt Lina Gregersdotter informerade 
muntligt om hantering av bygglov, inom detaljplan för del av Skönberga-Husby 11:83 
samt del av Högby 1:108, Skogshem. 
 
Förvaltningschef Johan Cöster redovisade ärendet gällande sommargåva – tack till 
medarbetarna. 
 
Inga övriga frågor om ärenden som ska upp för beslut. 
 
Administrativ chef information om att en enkät kommer att skickas ut till de 
förtroendevalda gällande utvärdering av sammanträdesordningen. Partierna kan 
lämna in synpunkter till kommunsekreterare Per Johansson.  
 
IT-kontoret var behjälpligt med tilldelning av appar i form av bland annat Skype. 
 
Mötet ajournerades mellan kl. 11:05 till kl. 13:00.  
 

Underlag för beslut 
Miljökontorets presentationer 
Presentation SBN trafikutredning Norrköpings landsbygd 
Rapport trafikutredning Norrköpings landsbygd 
Presentation rutin exploatörsdriven detaljplan 
 
______ 
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§ 46 Dnr SBN 2020-00053     1.4.1 

Tertialbokslut T1 tillika verksamhetsrapport och ekonomisk rapport 
P04 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar rapporten och lägger den till handlingarna. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanar förvaltningen att vara restriktiv med 

kostnader för att säkerställa en budget i balans samt att förvaltningen löpande 
håller nämnden informerad om vilka konsekvenser blir/kan bli av föreslagen 
kostnadsrestriktivitet.  

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
En omtumlande vår med både förändrad tillsyn, fler ärenden inom bygglov, färre 
ärenden inom samhällsbetalda resor samt ett omfattande deltagande i det 
kommunövergripande stabsarbetet präglar nämnden och dess förvaltnings 
tertialbokslut ett. Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen tillfredställande och det 
finns en förhoppning att en mer normal verksamhet kan återupptas till hösten. 
Nämnden prognostiserar ett underskott om -680 tkr. Förvaltningen rekommenderar 
nämnden att anta tertialbokslut ett. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Björn Göransson (V) yrkar på följande tillägg i beslutspunkt 2: 
samt att förvaltningen löpande håller nämnden informerad om vilka konsekvenser 
blir/kan bli av föreslagen kostnadsrestriktivitet.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden bifaller detta. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF-2020-13, datum 2020-05-26 av Samhällsbyggnadschef Johan 
Cöster 
Tertialrapport T1 2020 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
______ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 47 Dnr SBN 2020-00003     1.5.2 

Internkontroll 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar rapporten och lägger den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har i sin väsentlighets- och riskanalys identifierat fem riskområden. Ett av 
områdena: budget i relation till uppdrag bedöms vara ett område med förhöjd risk. 
Övriga områden: Personal- och kompetensförsörjning, förväntningar i relation till 
möjlig leverans och service, sårbarhet kring att hantera nuvarande uppdrag samt 
styrning- och regelförändring bedöms vara områden med något förhöjd risk. 
Riskanalysen har genomförts av nämndens presidium med stöd av 
förvaltningsledning.  
 
I enlighet med internkontroll plan ska område ett, budget i relation till uppdrag, 
redovisas i samband med aktuella nämnd. Enligt prognos för P04 redovisas en 
prognostiserad avvikelse om -680 tkr. När det gäller område fyra, sårbarhet i att 
hantera nuvarande uppdrag har såväl formell som informell samverkan kartlagts. 
Genomgången visar att vi har en mängd informella samverkansformer i form av 
nätverk samt ett par formella. I sammanhanget kan särskilt nämnas avtal kring 
miljökontor med Valdemarsviks kommun, avtal med region Östergötland avseende 
samhällsbetalda resor, avtal med olika leverantörer (IT-system, fordon) samt en 
mängd informella nätverk inom ramen för förvaltningens uppdrag.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF-2020-14, datum 2020-05-26 av 
Samhällsbyggnadschef Johan Cöster 
 
______ 
 
Utdrag: 
Förvaltningschef (JC) 
Administrativ chef (MG) 
Akten 
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§ 48 Dnr SBN 2020-00010     1.5.2 

Uppföljning av externt upphandlad verksamhet - 
parkeringsövervakning 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner gällande uppföljning av 

parkeringsövervakning. 
 

Ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt riktlinje, antagen av Kommunfullmäktige 
2016-11-09 § 113, och rutin SBF 2017-1195 § 64 gällande uppföljning av externt 
upphandlad verksamhet, genomfört uppföljning av parkeringsövervakningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska rutinmässigt följa upp verksamhet som genom 
avtal lämnats över till externa utförare. Uppföljningen och kontrollerna ska utgå från 
ställda krav i förfrågningsunderlag samt avtal. 
 
I maj 2018 tecknades avtal med Smart Bevakning AB, SBN 2018-913, för att utföra 
parkeringsövervakning i kommunen. Avtalstiden är 2018-06-01–2021-05-30.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF-2020-902, daterat 2020-05-13 av Planerare/utredare Anna-Lena 
Johansson 
 
_______ 
 
Utdrag: 
Förvaltningschef (JC) 
Planerare/utredare (ALJ) 
Akten 
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§ 49 Dnr SBN 2020-00054     4.4.1 

Förhandsbesked Mogata-Össby XX 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § 

plan- och bygglagen (PBL) meddela att bygglov för den föreslagna 
nybyggnationen kan förväntas med tillhörande villkor och upplysningar med 
stöd av 9 kap. 31 § PBL 
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar at ta ut en avgift för beslutet på 15 913 kr 
enligt den kommunala taxan. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marie Nikander (LPO) deltog inte i beslutet och anmälde jäv. 

Ärendebeskrivning  
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus med två 
våningar samt avstyckning av ny tomt motsvarande ca 3000 m2 inom fastigheten 
XXXX. Fastigheten XXXXX ligger vid landsväg 834, cirka 4 kilometer sydost om 
Mogata.  
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelser som 
reglerar bebyggelsen. Fastigheten ingår inte inom sammanhållen bebyggelse. I 
översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny bebyggelse inom aktuellt 
område bör placeras i närheten av befintlig bebyggelse. Sökanden har föreslagit en 
tomt om 3000 m² vilket bedöms som en lämplig storlek för en tomt i lantlig miljö. 
Ny väganslutning från landsväg 834 samt en enskild väg om 180 meter planeras att 
anläggas till den nya tomtplatsen. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Öst, 
har beviljat tillstånd för ändring av anslutning av enskild åkeranslutning från 
fastigheten XXXXX till väg 834 i Söderköpings kommun. Vatten och avlopp avses 
enligt ansökan lösas med enskild anläggning för den nya tomtplatsen. Avlopp 
bedöms kunna lösas för den nya fastigheten. 
 
Kända sakägare har fått möjlighet att lämna synpunkter angående sökt 
förhandsbesked enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ingen erinran 
har kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen inom angiven tid. 
 
Skäl till beslut 
Förhandsbeskedet ger en möjlighet till nybyggnad av ett enbostadshus samt 
tomtavstyckning inom XXXX. 
 
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 
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fastighetens ordnande. Den föreslagna tomtplatsen placeras i anslutning till befintlig 
bebyggelse vilket stämmer överens med översiktsplanen för Söderköpings kommun. 
Den föreslagna nya bebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen i området 
på ett lämpligt vis.  
 
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. Sökt åtgärd bedöms inte innebära att ny sammanhållen bebyggelse 
tillkommer enligt 4 kap. 2, 3 §§ PBL. 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. 
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. Eventuella uthus bör placeras åtskilt från 
huvudbyggnaden. Byggnaden 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. 
 
I fastighetens södra område ligger ett odlingsröse som inte får skadas. Om misstanke 
finns att odlingsröset kan skadas vid exploateringen behöver dispens sökas enligt 7 
kap 11 § miljöbalken hos länsstyrelsen. Med anledning av terrängens topografi ska 
alltför påtaglig markförändring undvikas. Ny bebyggelse ska i möjligaste mån 
anpassas till befintlig terräng. 

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. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor SBF-2020-272, daterat 2020-05-11 av 
Bygglovshandläggare Enver Memic 

Avgift 
Prövning av förhandsbesked: 15 913 kronor (fakturan skickas separat) 
 
______ 
 
Utdrag: 
Beslut inklusive bilagor skickas till:  
Sökande (delgivningskvitto) 
Beslut exklusive bilagor skickas till:  
Rågrannar 
Post- och inrikes tidningar 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Bygglovshandläggare (EM) 
Akten 
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§ 50 Dnr SBN 2020-00008     1.2.3 

Protokoll från SBNU 2020-05-06 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar samhällsbyggnadsnämndens 

myndighetsutskotts protokoll från den 6 maj 2020 och lägger det till 
handlingarna.  

 

Underlag för beslut 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts sammanträde  
den 6 maj 2020.   
 
_____ 
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§ 51 Dnr SBN 2020-00006     1.2.7 

Ärenden för kännedom 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar delgivningarna och lägger dem till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Ärenden för kännedom 
Länsstyrelsens beslut 2020-05-08, dnr 403-628-2020 - Överklagande av beslut att 
meddela förhandsbesked för tre enbostadshus i Söderköpings kommun. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet. Samhällsbyggnadsnämndens i Söderköpings 
kommun beslut den 17 december 2019, § 106, dnr 2019-00103, att meddela 
förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten XXXX. 
 
Länsstyrelsens beslut 2020-05-13, dnr 525-4955-2020 - Föreläggande enligt 
miljöbalken för byte av befintlig luftledning från fastigheten Kimstad 8:62, 
Norrköpings kommun till Gusum 6:77, Valdemarsviks kommun. Länsstyrelsen 
förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att JT Kraftkonsult AB ska vidta 
följande försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. 
 
Mark- och miljödomstolen dom 2020-05-04 mål P14-20. Förhandsbesked för 
uppförande av enbostadshus på fastigheten XXXX, Söderköpings kommun. 
Överklagat beslut - Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut från den 21 oktober 
2019 i ärende nr 403-10137-2019. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
Mark- och miljööverdomstolen dom 2020-05-18 mål P 12572-19. Förhandsbesked 
för tre enbostadshus på XXX i Söderköpings kommun; nu fråga om 
prövningstillstånd. Överklagat avgörande - Växjö tingsrätts, mark- och 
miljödomstolen, dom 2019-11-04 i mål nr P 1832-19. Mark- och miljööverdomstolen 
ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 
 
Länsstyrelsens beslut 2020-05-14, dnr 705-11490-2019 - Tillsyn enligt Lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) i Söderköpings kommun. Länsstyrelsen 
riktar kritik mot följande brister; 
• Ingen tillsyn av detaljhandeln inom tobaksområdet utövades under 2019. 
• Ingen tillsyn av rökfria miljöer, skolgårdar, utövades under 2019. 
Länsstyrelsen har uppmärksammat att relevant information till näringen inte är 
uppdaterad när det gäller hänvisning till gällande lagstiftning. Kommunens hemsida 
saknar information om rökfria miljöer. Länsstyrelsen bedömer att Söderköpings 
kommun i övrigt följer lagstiftningen i de delar som granskats. Ärendet avslutas. 
______ 
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§ 52 Dnr SBN 2020-00062     1.11 

Extra ärende: Sommargåva - tack till anställda 

Samhällsbyggnadsnämndens Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att till medarbetare inom nämndens 

verksamhetsområde ge ett lokalt presentkort till ett värde av 200 kr. 
Presentkortet ska gälla för köp i sällanköps- och tjänstehandel respektive på 
restauranger och caféer i Söderköpings kommun under juni och juli månad 
2020, i syfte att främja det lokala näringslivet på kort sikt. Kostnaden belastar 
respektive enhets lagda budget för gåvor till anställda/personalrepresentation. 
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge enheten för Näringsliv & turism i 
uppdrag att för Söderköpings kommuns räkning att ta fram detta lokala 
presentkort och en rutin för hantering och fakturering. Tillsammans med HR 
ansvarar Näringsliv & turism även för distribution. Kostnaden för framtagande 
och distribution, ca 25 000 sek, belastar Näringsliv & turism.  

 
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kostnaden om 300 000 sek fördelas på 

respektive förvaltning/enhet om 200 sek per respektive mottagande 
medarbetare. Kostnaden belastar respektive enhets lagda budget för 
sommar/julgåvor. I Samhällsbyggnadsförvaltningen fall innebär detta en 
kostnad om 6 600 sek för de 33 anställda i nämndens verksamheter. 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
Att hantera den pågående coronapandemin har inneburit en stor kraftansträngning av 
kommunens medarbetare. Uppgiften har lösts med både kreativitet, uthållighet och 
engagemang. Söderköpings kommun vill därför inför sommaren 2020 visa sin 
uppskattning och tacka alla medarbetare (ca 1400 personer inkl. visstidsanställda) för 
extraordinära insatser under den pågående coronapandemin.  
 
Coronapandemin har även slagit hårt mot det lokala näringslivet i Söderköping. 
Söderköpings kommun sammanträder sedan Corona-virusets utbrott varje vecka med 
representanter för lokala näringslivsorganisationer i det sedan tidigare etablerade 
Näringslivsrådet. Representanter för det lokala näringslivet har där lyft behovet av 
stöd och kostnadslättnader i syfte att stötta verksamheter i kommunen. Ett mycket 
efterfrågat stöd är en satsning på lokala presentkort till all kommunal personal, att 
gälla för köp i sällanköps- och tjänstehandel respektive på restauranger och caféer 
under juni och juli månad 2020 för att stötta näringslivet på kort sikt. 
Förslaget är att ett tryckt papperspresentkort i numerär tas fram som är giltigt hos 
kommunens all sällanköps- och tjänstehandel, restauranger, caféer, oavsett var i 
kommunen verksamheten är placerad. Näringsliv & turism ansvarar för att ta fram 
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detta värdekort och en rutin för hantering och fakturering. Tillsammans med HR 
ansvarar Näringsliv & turism även för distribution.  
 
En kartläggning kring närliggande kommuners tillvägagångssätt gällande dylika 
presentkort har genomförts. Därtill har beräkning kring den ekonomiska 
konsekvensen för Söderköpings kommun med anledning av kostnaden detta skulle 
innebära genomförts. 
 
Reglerna kring förmånsbeskattning har särskilt beaktats. From 1 juni införs nya 
tillfälliga regler där denna typ av gåva inte kommer att leda till förmånsbeskattning för 
mottagaren. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande SBF2020-998, daterat 2020-05-27 av Näringslivs- & turistchef 
Therese Eklöf         
 
_____ 
 
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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