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Tid Kl. 13:00-14:45  
Plats Kommunhuset, mötesrum 434  

 
Beslutande Anders Hedenius (S) ordförande 
 Åke Johansson (V) v ordförande 
 Annika Kallin (S)  
 Stefan Broman (S)  
 Rose-Marie Antonic (S)  
 Adele Flodin (S)  
 Gunilla Molin (M)  
 Per-Magnus Forsberg (M)  
 Lars Holmgren (L)  
 Sture Norlin (MP)  
 Mats Hellhoff (SD)  

 
Ersättare Lars Back (S)  
 Marianne Törngren (S)  
 Jesper Eriksson (S)  
 Birgitta Holm (S)  
 Magnus Svensson (S)  
 Magnus Persson (C)  
 Börje Mattsson (SD)  

 
Övriga Anneli Wikner  stadsbyggnadsdirektör 
 Gisela Arnell  nämndsekreterare 
 Kristine Jonsson § 83 avdelningschef staben 
 Johan Lindstammer § 84 marknadsförare 
 Gunnar Vesterlund  avdelningschef mark- och exploatering 
 Viveca Norberg § 84 samhällsplanerare 
 Jan Hellman § 85 planeringsingenjör 
 Susanne Klockar Öhrnell § 86 avdelningschef planavdelningen 
 Anders Bolin §§ 87-91 avdelningschef bygglovavdelningen 
 Leif Nilsson § 88, § 89, § 91 bygglovarkitekt 
 Maria Jonasson § 82 samhällsplanerare 
 Björn Abelsson§ 86 trafikplanerare 
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Protokollet omfattar §§ 82-94 

 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anders Hedenius 
Ordförande 

Gisela Arnell 
Sekreterare 

 
 
Lars Holmgren 
Justerare 

 
 
Per-Magnus Forsberg 
ersätter Lars Holmgren 

 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Stadsbyggnadsnämnden 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-05-25 2016-05-31 2016-06-03 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) och hos 

Stadsbyggnadskontoret 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2016-06-27  Gisela Arnell 
 

http://www.sundsvall.se/
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Lars Holmgren justera dagens protokoll. 
Ersättare är Per-Magnus Forsberg. 
_ _ _ _  
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§ 82  Information maj 2016 
(SBN-2016-00039-14) 
 
 
Cykelplan 
Maria Jonasson informerar om cykelplanen för Sundsvalls kommun 
och om årets planerade gatuprojekt. 
 
Inspirations och kunskapsseminarium 
Ordförande informerar om ett seminarium om träbyggande – en 
bricka i ett hållbart samhällsbyggande, Härnösand 7 juni. 
Representanter från oppositionen och majoriteten har möjlighet att 
delta. Gruppledare meddelar ordförande vilka som åker. 
 
Uflykt 
Kristine Jonsson informerar om stadsbyggnadsnämndens utflykt den 
22 juni. Program delas ut och kommer också bifogas i det mail som 
skickas, när kallelsen inför kommande AU är klar för att laddas ner. 
Anmälan senast 9 juni. 
_ _ _ _ 
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§ 83  Delårsrapport 1 2016 - 
stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2015-01062-18) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsrapport inkl. åtgärder samt uppdaterade 
indikatorer per den 30 april 2016, 
  
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2016 per den 30 
april 2016. 
 

Protokollsanteckning 
Gunilla Molin (M) lämnar följande protokollsanteckning. 
 
”Enligt praxis har SBN begärt kompensation för kostnadsposter som 
exempelvis bostadsanpassningar och saneringar. Vi anser att det är en 
stor osäkerhetsfaktor att varje år begära kostnadstäckning, inom 
områden vi vet dras med underskott. Vi ser det som en stor 
osäkerhetsfaktor i den ekomiska rapporteringen, och ser att initial 
täckning inom ram uppnås. 
 
Gunilla Molin (M,) Per-Magnus Forsberg (M), Lars Holmgren (L), 
Sture Norlin (MP)” 
 
Protokollsanteckningen godkänns. 

Ärendet 
Uppföljning av verksamhet och ekonomi för stadsbyggnadsnämnden 
redovisas två gånger per år i form av delårsrapporter. Därutöver görs en 
enklare ekonomisk uppföljning via månadsrapporter för att vid behov 
kunna vidta korrigerande åtgärder. Delårsrapport jan-april 2016 omfattar 
uppföljning av ekonomiskt resultat, uppföljning av verksamhetens 
måluppfyllelse samt uppföljning av internkontrollplan. 
 

Överläggning 
Kristine Jonsson svarade på ledamöters frågor. 
 
Gunilla Molin ställer frågan – ”Var finns formellt beslut, alternativt 
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annat beslut, om att upphandling av Stora Torget har avbrutits?” 
 
Ordförande besvarar frågan under sammanträdet. ”Frågan om 
projektets genomförande är för närvarande bordlagt av 
kommunstyrelsen.” 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2015-01062-18 - Delårsrapport 1 2016 - 

stadsbyggnadsnämnden 
• Bilaga Delårsrapport 1 2016 SBN, bilaga 1.docx 
• Bilaga Uppföljning internkontrollplan 2016, bilaga 2.xls 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i delårsrapport 2 samt i bokslutet. 
_ _ _ _ 
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§ 84  Stadsvision Sundsvall – uppdatering av 
broschyr inför nytryck 
 (SBN-2016-00565) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna uppdateringen av stadsvisionsbroschyren avseende 
layout och presentation samt tidsmässig uppdatering av genomförda 
åtgärder i staden, samt  
 
att överlämna broschyren för kännedom till kommunstyrelsen. 
 

Protokollsanteckning 
Lars Holmgren (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Broschyren visar i text och bild enbart en stadsmiljö under den 
varma och ljusa årstiden. Under sex månader är staden mörk, kall 
och oftast öde, med undantag av handel och julskyltning. För denna 
period måste kommunen ha en betydligt högre ambition för att ha en 
önskad attraktionskraft. I stadens närhet finns även slalombackar, 
skidanläggning och skridskoisar. Dock saknas aktivitets och 
lekområden i city under vintertid. Vår stadspark, Norra Berget, är 
inte heller beskriven.” 
 
Protokollsanteckningen godkänns. 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har givit stadsbyggnadskontoret i uppdrag 
att inför nytryck av stadsvisionsbroschyren göra en uppdatering 
avseende layout och presentation samt tidsmässig uppdatering av 
genomförda åtgärder i staden.  
 
Ärendets tidigare handläggning 
Information och dialog har skett löpande i följande politiska 
instanser: 
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-12-02 
• Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-16 
• Kommunfullmäktige 2015-12-21 
• Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2016-01-26  
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2016-03-02 
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• Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-16  
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 58 
• Tjänsteskrivelse med bilaga, 2016-04-29. 
 
Uppföljning av beslut 
Uppdateringen innebär att stadsvisionen lever vidare och förtydligas 
som verktyg, inspiratör och ledstjärna. Ett nytryck ger möjlighet till 
en förnyad dialog om staden och innebär en återkoppling till 
förtroendevalda, tjänstemän, exploatörer och allmänhet på vad som 
har genomförts i staden sedan det omfattande dialogarbetet när 
stadsvisionen togs fram 2006-2007. 
 
Stadsbyggnadskontoret arbetar med 
handlingsplaner/arbetsinriktningar och återrapporterar årligen utfört 
arbete till stadsbyggnadsnämnden. Uppföljning av arbetet med 
uppdateringen av stadsvisionsbroschyren avseende layout och 
presentation samt tidsmässig uppdatering av genomförda åtgärder i 
staden av föreslås ske här. 
_ _ _ _ 
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§ 85  Krisledningsplan för 
Stadsbyggnadsnämnden 
 (SBN-2016-00503) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna krisledningsplanen. 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har gjort en översyn av krisledningsplanen, 
med anledning av att kommunfullmäktige har fastställt en ny 
krisledningsplan för Sundsvalls kommun inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2015-2018.1 
 
Ärendets tidigare handläggning 
Denna krisledningsplan ersätter den tidigare som är beslutad av 
stadsbyggnadsnämnden 2013-10-23. 
 
Förvaltningens överväganden 
Efter översyn har mindre justeringar gjorts utifrån kommunens 
övergripande krisledningsplan. Stadsbyggnadskontoret föreslår att 
stadsbyggnadsnämnden godkänner planen. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 59 
• Tjänsteskrivelse med bilaga, 2016-04-19. 
 
Uppföljning av beslut 
Krisledningsplan och tillhörande larmlistor uppdateras kontinuerligt 
vid förändringar, men dock minst en gång per mandatperiod.2 
 
Krisledningsplanen följs också upp med övningar i krishantering 
tillsammans med räddningstjänsten, kommunens krisledning och 
andra myndigheter. Vid en kris där stadsbyggnadskontorets 
krisledningsgrupp träder i kraft ska detta sedan avrapporteras till 
stadsbyggnadsnämnden. 
_ _ _ _ 
 

                                                 
1 KF-beslut 151026 § 310 Krisledningsplan för Sundsvalls kommun. 
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§ 86  Yttrande över Trafikverkets remiss 
avseende lokaliseringsutredning för 
Malandstriangeln 
 (SBN-2016-00508) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet som sitt eget och skicka det vidare till 
koncernstaben. 
 

Protokollsanteckning 
Lars Holmgren (L) och Gunilla Molin (M) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
 
”Skrivningen gällande triangelspår Maland blir för skarp avseende 
Sundsvall Logistikparks verksamhet. Verksamheten blir 
framgångsrik även med enbart ett anslutningsspår för syd- och västlig 
trafik. Dock kvarstår tidigare överenskommelse med Trafikverket. 
Det "norra benet" kan åstadkommas t.ex. vid projektering av 
Ådalsbanan.” 
 
Protokollsanteckningen godkänns. 
 
Ärendet 
Trafikverket har 2016-04-06 skrivit till kommunen och begärt ett 
yttrande över rubricerad lokaliseringsutredning. 
 
Yttrandet kommer att skrivas av Koncernstaben. Koncernstaben har 
dock begärt Stadsbyggnadsnämndens synpunkter med svar senast 26 
maj. 
 

Överläggning 
Mats Hellhoff (SD) yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag. 
”Jag yrkar att Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
Miljökontorets tjänsteskrivelse 2016-05-02, MN-2015-00038-4, och 
Miljönämndens; av denna följande, beslut 2016-05-11” 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad konstaterar ordförande att 
det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och Mats Hellhoffs (SD) 
förslag. 
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Ordförande ställer först frågan om bifall eller avslag till 
arbetsutskottet förslag och därefter frågan om bifall eller avslag till 
Mats Hellhoffs (SF) förslag och finner att stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Reservation 
Mats Hellhoff (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 61 
• Tjänsteskrivelse med bilagor, 2016-04-29. 
 
Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadskontoret kommer att, tillsammans med 
Koncernstaben, följa Trafikverkets fortsatta planering av 
Malandstriangeln. Kommunen kommer att ges tillfälle till förnyat 
yttrande, senast i samband med att en järnvägsplan ställs ut för 
granskning. 
_ _ _ _ 
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§ 87  Beslut om kommunalt driftbidrag för 
Mitthems trygghetsboende Skepparen, kv Framåt, 
Norra Kajen 
 (SBN-2016-00397) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att Mitthem AB beviljas kommunalt driftbidrag till sitt 
trygghetsboende Skepparen, kv Framåt, Norra kajen. Bidraget uppgår 
till 34,75 prisbasbelopp och år. För innevarande år räknas bidraget 
från och med den månad som följer sedan beslutet vunnit laga kraft. 
Bidraget utbetalas månadsvis. 
 
Ärendet 
Mitthem AB ansöker om kommunalt driftsbidrag för sitt 
trygghetsboende Skepparen på Norra kajen. Ansökan innehåller de 
uppgifter som krävs för att ärendet ska kunna behandlas. 
Trygghetsboendet invigs den 1 juni 2016. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 62 
• Tjänsteskrivelse med bilagor, 2016-04-14. 
_ _ _ _ 
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§ 88  Böle 1:138, del 1 – ansökan om 
förhandsbesked för två enbostadshus med 
garage 
 (SBN-2016-00326) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked enligt 9 kap § 17 Plan- och bygglagen 
PBL. 
 
Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda myndigheters 
godkännande fås och att byggnaderna får en utformning och 
placering på tomten, sett med särskilda krav på miljöanpassning och 
övriga intressen, som stadsbyggnadsnämnden kan godkänna. 
 
Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt PBL 2 kap §§ 1-2, 
avseende allmänna och enskilda intressen, beskaffenhet, läge och 
behov, §§ 4-5 avseende läge och förutsättningar och 3 kap MB samt 
med den för området gällande kommunala översiktsplanen. 
 
Information 
Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 
 
Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagens andra kapitel. 
Vid eventuella fynd måste arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas. 
 
Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som ungefärlig. 
Fastighetens slutliga utformning kan komma att ändras eller justeras 
av myndigheten vid fastighetens bildande. 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte 
inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vann laga 
kraft. Tiden kan inte förlängas. 
 
Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts. 
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Ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus 
med garage på del av fastigheten Böle 1:138. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 63 
• Tjänsteskrivelse med bilaga, 2016-04-27. 
_ _ _ _ 
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§ 89  Böle 1:138 del 2 – ansökan om 
förhandsbesked för två enbostadshus med 
garage 
 (SBN-2016-00327) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked enligt 9 kap. § 17 Plan- och bygglagen 
(PBL) 
 
Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda myndigheters 
godkännande fås och att byggnaderna får en utformning och 
placering på tomten, sett med särskilda krav på miljöanpassning och 
övriga intressen,  
Som stadsbyggnadsnämnden kan godkänna. 
 
Åtgärden bedöms förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning 
av mark- och vattenresurserna enligt PBL 2 kap §§ 1-2, avseende 
allmänna och enskilda intressen, beskaffenhet, läge och behov, §§ 4-
5 avseende läge och förutsättningar och 3 kap MB samt med den för 
området gällande kommunala översiktsplanen. 
 
Information 
Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 
 
Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagens andra kapitel. 
Vid eventuella fynd måste arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas. 
 
Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som ungefärlig. 
Fastighetens slutliga utformning kan komma att ändras eller justeras 
av myndigheten vid fastighetens bildande. 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte 
inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vann laga 
kraft. Tiden kan inte förlängas. 
 
Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts.   
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Ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus 
med garage på del av fastigheten Böle 1:138. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 64 
• Tjänsteskrivelse med bilaga, 2016-04-27. 
_ _ _ _ 
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§ 90  Öråker 1:3 - ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
 (SBN-2016-00379) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge förhandsbesked  enligt 9 kap. § 17 Plan- och bygglagen (PBL).  
 
Villkor 
Dagvatten från den framtida etableringen skall tas omhand inom den 
planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan startbesked ges 
kommer underlag krävas in som redovisar dagvattenhanteringen. 

 
Information  
Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden.  
 
Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra kapitel, 
KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.  
 
Den karta som den sökande bifogat ärendet betraktas som ungefärlig. 
Fastigheters slutliga utformning beslutas av Lantmäterimyndigheten. 

 
Situationsplanen i ansökan om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte 
inlämnas inom två år från den dagen då förhandsbeskedet vann laga 
kraft. Tiden kan inte förlängas. Positivt förhandsbesked medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden innan bygglov och startbesked 
getts.  
 
Ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
del av Öråker 1:3. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 65 
• Tjänsteskrivelse med bilaga, 2016-04-27. 
_ _ _ _ 
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§ 91  Södermalm 1:27  - ansökan om bygglov för 
nybyggnad av två stycken flerbostadshus 
 (SBN-2016-00528-1) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge bygglov enligt 9 kap. § 31 b och c Plan- och bygglagen (PBL). 
 
Information 
Stadsbyggnadsnämnden har genom denna prövning inte tagit 
ställning till eventuell förekomst av markradon och gällande 
grundförhållanden. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser inte har 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen då 
bygglovet vann laga kraft. Bygglovet medför inte rätt att påbörja den 
sökta åtgärden innan startbesked givits. 

Protokollsanteckning 
Åke Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning. 
”Sedan bostadspolitiken avreglerades i början av 90-talet har 
bostadsbyggandet minskat drastiskt och behovet av bostäder är idag 
stort över hela landet. Subventioner av villor och bostadsrätter via 
ränteavdrag och rotavdrag har skapat en social och ekonomisk 
orättvisa och segregation i boendet. När nu behoven blivit akuta och 
byggtakten ökat är risken stor att man minskar på kravspecifikationen 
vid byggande just av hyresbostäder och att vi gör om samma misstag 
som vid miljonprogrammet. Jag vill rikta uppmärksamhet på denna 
risk även om jag stöder Mitthems bygge. 
Åke Johansson, Vänsterpartiet, Sture Norlin MP” 

 
Ärendet 
Mitthem AB ansöker om bygglov för nybyggnad av två 
flerbostadshus på fastigheten Södermalm 1:27, totalt 51 lägenheter. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 66 
• Tjänsteskrivelse med bilaga, 2016-04-25. 
_ _ _ _ 
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§ 92  Enskild väg Porsmyrvägen - förfrågan om 
omprövning 
 (SBN-2016-00563) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att begäran om att ompröva hanteringen av överlämnandet av 
vägskötseln av Porsmyrvägen i Bydalen lämnas utan bifall 
 
Ärendet 
En fastighetsägare längs den enskilda vägen Porsmyrvägen i Bydalen 
inkom våren 2015 med en begäran till stadsbyggnadsnämnden om att 
kommunen bör återta ansvaret för Porsmyrvägen. Anledningen var 
framförallt att kommunen är en stor fastighetsägare längs vägen.  
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges besparingsbeslut 2003 har gatuavdelningen 
efter beslut av dåvarande fastighetsnämnden 2005-09-25 arbetat med att 
överlämna väghållningsansvaret till boende längs enskilda vägar som 
kommunen skött. Porsmyrvägen överlämnades 2009. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 67 
• Tjänsteskrivelse, 2016-04-29. 
 
Uppföljning av beslut 
Inget förslag till uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§ 93  Transporttillstånd PM Transport AB 
 (SBN-2016-00447) 
 
Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att medge en tidsbegränsad transportdispens, från bestämmelserna i  
trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna brottovikt för  
delbart gods, till Papper & Massatransporter i Sundsvall AB, samt 
 
att transportdispensen tidsbegränsas till max 4 år. 
 
Ärendet 
Papper & Massatransporter i Sundsvall AB (PM Transport) 556568-
1060 ansöker om förlängning av tidsbegränsad transportdispens 
gällande undantag från bestämmelserna i Trafikförordningen 
(1998:1276) gällande största tillåtna bruttovikt. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2016-

05-11 - § 68 
• Tjänsteskrivelse, 2016-04-20. 
 
Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning planeras. 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2016-05-25 21 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 94  Redovisning av delegationsbeslut, maj 2016 
(SBN-2016-00038-9) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande beslut fattade med 
stöd av delegation; 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2016-00038-9 - Redovisning av 

delegationsbeslut, maj 
• Bilaga P-tillstånd för funktionshindrade.pdf 
• Bilaga Upplåtelse av offentlig plats.pdf 
• Bilaga Köp och försäljning av fastigheter.pdf 
• Bilaga Beslut att inte överklaga lantmäteriförrättningar.pdf 
• Bilaga Godkännande av förättning.pdf 
• Bilaga Lov- och anmälningsärenden.pdf 
• Bilaga Ärenden som rör bostadsanpassningsbidrag, maj 2016.pdf 
• Bilaga Lokala trafikföreskrifter 2016-04-19—2016-05-16.pdf 
_ _ _ _ 
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