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Tid Kl. 13:00-15:25 
Plats Kommunhuset, mötesrum 434 

Beslutande Anders Hedenius (S) ordförande 
Magnus Persson (C) v ordförande 
Annika Kallin (S) 
Stefan Broman (S) 
Adele Flodin (S) 
Kim G Ottosson (V) 
Bertil Kjellberg (M) 
Signe Weiss (M) 
Lars Holmgren (L) 
Gunnar Jönsson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

Birgitta Holm (S) Ersätter Diana Kapitanska (S) 

Ersättare Frida Burman (S) Jäv §65 
Anita Forslin (C) 
Hicham Elkahtib (V) 
Cecilia Backlund (M) 
Emil Eriksson Palmqvist (KD) 
Börje Mattsson (SD) 

Tjänstemän Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör 
Anders Bolin Bitr. Stadsbyggnadsdirektör 
Elin Lindström  Jurist  
Kristine Jonsson Avdelningschef, stab 
Håkan Andersson  Ekonom 
Eva Westin  Kartingenjör  
Susanne Klockar Öhrnell Chef planavdelningen  
Claes Rogander Planarkitekt 
Hampus Berggren  Planarkitekt 
Leif Nilsson Tf  bygglovschef 
Nina Hallin  Bygglovshandläggare 
Anna Jermolajeva Höglund Bygglovshandläggare 
Maria Chruzander Chef gatuavdelningen 
Eva Forslund  Sektionschef Trafiksektionen 
Caroline Mossberg Vik, Förvaltningssekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet omfattar §§ 59-74 

Jäv: Frida Burman (S) anmäler jäv i §65 och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Ajournering: Det noteras till protokollet att mötet ajourneras för 
partiöverläggningar, § 71, kl. 14:40-14:55. 

Justeras 

Anders Hedenius 
Ordförande 

Caroline Mossberg 
Sekreterare 

Gunnar Jönsson 
Justerare 
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Justering 

Utöver ordförande ska Gunnar Jönsson (SD) justera dagens 
protokoll. 
Ersättare är Bertil Kjellberg (M). 

_ _ _ _ 
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§ 59  Information till Stadsbyggnadsnämnden -
april 2019
(SBN-2019-00086-9) 

Verksamhetsinformation  
Dagens sammanträde inleds kl. 10 med verksamhetsinformation från 
Planavdelningen. 

Förvaltningsövergripande 
Magnus Ydmark, Stadsbyggnadsdirektör ger övergripande 
verksamhetsinformation bl.a. om medarbetarenkäten samt resultaten 
från SKL:s undersökning om företagsklimatet 2018. 

Parkeringsautomater 
Eva Forslund, Sektionschef Trafiksektionen, Gatuavdelningen 
informerar om kommande uppdatering av parkeringsautomater, och 
svarar tillsammans med Maria Chruzander på ledamöternas frågor.  

Hotell på Finnkajen  
Claes Rogander, Planarkitekt på Planavdelningen informerar om det 
pågående planarbetet på Finnkajen. 

_ _ _ _ 
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§ 60  Remissvar - Motion (L) om att publicera alla
nämnder och styrelsers möteshandlingar och
protokoll på kommunens hemsida
 (SBN-2019-00269-4) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överlämna förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande och uppmana kommunstyrelsen att göra en 
samlad bedömning av motionens förslag utifrån demokratiska, 
juridiska och ekonomiska perspektiv.  

Ärendet 
I motionen (L) föreslås att möteshandlingarna som sänds till 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige respektive nämnd inför 
sammanträden även ska publiceras på kommunens hemsida. 
Nämndens yttrande ska överlämnas till kommunstyrelsekontoret. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 25
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00269-4 - Remissvar - Motion (L),

möteshandlingar på kommunens hemsida
• Bilaga Remiss- motion möteshandlingar på hemsidan
• Bilaga Motion Publicera möteshandlingar på hemsidan

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning. 
_ _ _ _ 
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§ 61  Yttrande - Granskning av intern kontroll
avseende resor och representation samt arvoden
 (SBN-2019-00376-2) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt 

att överlämna yttrandet till kommunens revisorer 

Ärendet 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Sundsvalls kommun granskat kommunens interna kontroll avseende 
resor och representation samt arvoden. Deras sammanfattande 
bedömning är att kommunstyrelse och nämnder delvis har en 
tillräcklig intern kontroll avseende resor och representation samt 
arvoden. 

De rekommendationer som revisionen ger till kommunstyrelsen och 
berörda nämnder utifrån aktuell granskning är: 

1. Tillse rutiner för att säkerställa att medarbetare, chefer och
förtroendevalda löpande påminns om och efterlever gällande
regler för resor och representation.

2. Överväg en systematisk kontroll av rutinefterlevnaden för
resor och representation i syfte att stärka den interna
kontrollen inom området. Exempelvis kan årliga kontroller av
fakturahantering vad gäller rese- och representationskostnader
övervägas.

3. Säkerställ tillfredsställande rutiner för att ge Lön och Pension
tillgång till aktuell och komplett information i tillräcklig tid
för arvodesbestämmelser, grundbelopp och förändringar av
förtroendevaldas uppdrag.

4. Säkerställ att det görs tillräckliga kontroller inom varje berörd
nämnd avseende korrektheten i arvoden och ersättningar till
förtroendevalda. Tydliggör uppgiftsfördelning mellan
nämnden och Lön och Pension.
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5. Inför kontroll av att korrekt antal timmar för förlorad
arbetsförtjänst vid sammanträden har uppgivits av den
förtroendevalda samt kontroll av att korrekt hantering sker av
tiden kommunanställda tillägnar uppdrag som
förtroendevalda.

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 26
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00376-2 - Yttrande - Granskning av

intern kontroll avseende resor och representation samt arvoden
• Bilaga Revisionens skrivelse, bilaga 1
• Bilaga Revisionsrapport - granskning av intern kontroll avseende

resor och representation samt arvoden, bilaga 2

Uppföljning av beslut 
Ingen separat uppföljning föreslås. 
_ _ _ _ 
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§ 62  Månadsrapport mars 2019 -
stadsbyggnadsnämnden
(SBN-2018-01313-10) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna månadsrapporten och lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Prognosen för 2019 uppskattas till -18,4 mkr före 
justeringar/kompensation. Förändringen på -6 mkr från tidigare 
lämnad prognos, beror på vinterväghållningen  
Det har också i år kommit stora snömängder, även om den inte 
kan jämföras med den extrema mängd som föll i fjol. Vi hade 
dock en varm februarimånad i år som både minskade 
snömängden och därmed också behovet av snöbortforsling.  

Övriga poster i prognosen är oförändrade och funnits med i 
tidigare lämnad månadsrapport. 

Prognos Belopp 
(mkr) 

Kommentar 

Vinterväghållning -6
Kapitalkostnad – provisorisk 
bro, tillfälliga påfartsvägar inom 
projekt storbron 

-7 Nämnden begär 
kompensation i 
resultatöverföringen. 

Kapitalkostnad – Oasen -2 Nämnden begär 
kompensation i 
resultatöverföringen. 

Rivning av befintliga storbron -3 Nämnden begär 
kompensation i 
resultatöverföringen. 

Underhåll av 
brandposter/saneringar 

-0,4 Nämnden begär 
kompensation i 
resultatöverföringen. 

Totalt -18,4

Nämnden kommer begära kompensation i resultatöverföringen på -
12,4 mkr enligt praxis samt i dialog med kommunstyrelsekontoret, 
även för den tillfälliga bron, tillfartsvägarna, rivningen av den 
befintliga storbron samt nedskrivning av Oasen. 
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Protokollsanteckning 
Liberalerna och Moderaterna önskar få följande anteckning noterad 
till protokollet, vilket ordföranden godkänner: 

Vi är bekymrade över de galopperande kostnaderna för 
snöröjningen. Vi ser inte att kostnaderna står i relation till den 
mängd snö som röjts under gångna säsongen. Vi kan inte heller se att 
åtgärder har satts in för att hålla ner kostnaderna.  
Liberalerna och Moderaterna 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-01313-10 - Månadsrapport mars

2019 - stadsbyggnadsnämnden
• Bilaga Månadsrapport SBN mars 2019, bilaga 1

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i månadsrapporter och delårsrapporter under året. 
_ _ _ _ 
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§ 63  Namn allmän plats - aktivitetsplats,
Granloholm
 (SBN-2019-00338-1) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att fastställa namnen Diamanten. 

Ärendet 
Det har skapats en aktivitetsplats för barn och ungdomar i 
Granloholms centrum. 

Överläggning 
Eva Westin svarar på ledamöternas frågor 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 27
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00338-1 - Namn allmän plats -

Sticksjö, Granloholm
• Bilaga till aktivitetsplats Diamanten
_ _ _ _
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§ 64  Yttrande över havsplan Bottniska viken
 (SBN-2019-00353-2) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att inte lämna synpunkter på förslag till havsplan för Bottniska viken. 

Ärendet 
Tre nationella havsplaner tas nu fram för första gången – en för 
Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. 
Havsplanerna ger vägledning om vad som är den mest lämpliga 
användningen av Sveriges havsområden. Havsplanerna vägleder 
nationella myndigheter, kommuner och domstolar i kommande 
beslut, planering och tillståndsprövningar.  

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) presenterade 2018 
samrådsförslag för de tre havsplanerna och har nu skickat ut planerna 
på granskning. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens samlade 
yttrande och Stadsbyggnadsnämnden har möjlighet att lämna 
underlag till yttrandet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 28
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00353-2 - Yttrande över havsplan

Bottniska viken

Uppföljning av beslut 
Ärendet följs inte upp. Granskning är sista möjlighet att lämna 
synpunkter innan havsplanerna antas av regeringen, vilket senast ska 
ske 2021.   

_ _ _ _ 
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§ 65  Ändring av detaljplan för Linjalen 4, beslut
om antagande
 (SBN-2016-00609-38) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta detaljplanen enl. PBL 5:27 

Jäv  
Frida Burman (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ärendet 
Drakfastigheter har inkommit med begäran om planändring för 
fastigheten Linjalen 4 i syfte att kunna anlägga en parkering till 
förmån för Skönsmons skola. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 29
• Tjänsteskrivelse - SBN-2016-00609-38 - Linjalen 4 för antagande

av detaljplan
• Bilaga 01 Antagandehandling Linjalen 4

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att få kännedom om när planen 
vunnit laga kraft. 
_ _ _ _ 
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§ 66  Sanktionsavgift – ärendet publiceras inte
 (SBN-2019-00333-1) 

_ _ _ _ _
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§ 67  Sanktionsavgift – ärendet publiceras inte
 (SBN-2019-00373-1) 

_ _ _ _ _ 
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§ 68  Tallbacken 6 - Om- och tillbyggnad av
enbostadshus
 (SBN-2019-00405-1) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31b § ge 
bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Tallbacken 6 

Information 
• Bygglovet uppgör 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. Se mer information i det separata dokumentet med
information inför start- och slutbesked.

• Ett beviljat bygglov får verkställas (påbörjas) först fyra
veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes
Tidningar (POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har
getts. Lovet kungörs två arbetsdagar efter det att beslutet har
fattats av stadsbyggnadsnämnden.

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen
risk.

• Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats
av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap 4 § PBL.

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift,
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot
nyttjanderätt att byggnaden komma att tas ut av
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap PBL.

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av ett enbostadshus 
på fastigheten Tallbacken 6, Strömgatan 36 i Haga. 

Överläggning 
Nina Hallin svarar på ledamöternas frågor, samt kompletterade med 
uppgift om att byggrätten ska vara 196 m2, och inte 204m2 . 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 34
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00405-1 - Tallbacken 6 - Om- och

tillbyggnad av enbostadshus
• Bilaga bilagor-Tallbacken 6

_ _ _ _ 
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§ 69  Galtholmen 1:53, Skatan - Bygglov för
tillbyggnad av ett fritidshus
 (SBN-2019-00417-1) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31 a § ge 
bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus på fastighet Galtholmen 
1:53. 

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.

• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser inte
har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den
dagen bygglovet vinner laga kraft. Bygglovet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden innan startbesked givits.

• Frågor som rör planerade åtgärder i relation till befintligt servitut
2281K-3334 är av civilrättslig art och sökande ombeds utföra
åtgärderna i samförstånd med servitutsinnehavaren.

Ärendet 
Ärendet avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett 
fritidshus på fastigheten Galtholmen 1:53.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 35
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00417-1 - Galtholmen 1:53, Skatan

- Bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus
• Bilaga Bilagor 1 Galtholmen
• Bilaga Underrättelser
_ _ _ _
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§ 70  Trasten 5 - Ansökan om bygglov för
nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt
garage
 (SBN-2019-00415-1) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med stöd av 
plan- och bygglagen 9 kap. 31b §. 

Information     
• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser

inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från
den dagen då bygglovet vann laga kraft.

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden
innan startbesked givits. Se mer information i det separata
dokumentet med information inför start- och slutbesked.

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor
efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar
(POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet
kungörs två arbetsdagar efter att protokollet har justerats.

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen
risk.

• Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL.

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift,
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot
nyttjanderätt av byggnaderna komma att tas ut av
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL.

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten 
Trasten 5. Sökanden vill riva det befintliga garaget oh bygga ett 
förråd. 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-24 19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

04-10 - § 32
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00415-1 - Trasten 5 - Ansökan om

bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt
garage

• Bilaga Trasten 5 bilagor
• Bilaga Översikt

_ _ _ _ 
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§ 71  Östermalm 3:1 - Ansökan om bygglov för
ombyggnad av Sundsvalls Resecentrum
 (SBN-2019-00416-3) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att nämnden ger delegation till förvaltningen att besluta i ärendet 
förutsatt att inga erinringar kommer in senast 30 april. 

Information     
• Bygglovet upphör att gälla om åtgärden som bygglovet avser

inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från
den dagen då bygglovet vann laga kraft.

• Bygglovet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden
innan startbesked givits. Se mer information i det separata
dokumentet med information inför start- och slutbesked.

• Ett beviljat lov får verkställas (påbörjas) först fyra veckor
efter det att beslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar
(POIT), förutsatt att startbesked för åtgärden har getts. Lovet
kungörs två arbetsdagar efter att protokollet har justerats.

• Att påbörja åtgärden om beslutet överklagats sker på egen
risk.

• Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha
meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 § PBL.

• Om lovbeslutet inte följs kan ett beslut om sanktionsavgift,
förbud att fortsätta byggnadsarbetet samt förbud mot
nyttjanderätt av byggnaderna komma att tas ut av
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL.

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för ombyggnad av Sundsvalls Resecentrum, 
fastighet Östermalm 3:1. 

Överläggning 
Anna Jermolajeva Höglund redogör för ärendet och svarar 
tillsammans med Anders Bolin på ledamöternas frågor. 

Anna kompletterar ärendet med information om att byggnaden 
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kommer att höjas med ca 2,5 m och totalhöjden blir ca +19,5 meter 
ovan angiven nollplan. 

Yrkande  
(S), (C) och (V)  yrkar att föreslå stadsbyggnadsnämnden besluta: 

att nämnden ger delegation till förvaltningen att besluta i ärendet 
förutsatt att inga erinringar kommer in senast 30 april. 

Liberalernas yrkande:  
att beslut får tas på delegation under förutsättning att inga 
synpunkter inkommit ma av kungörelse i ST 190411. 

Ajournering 
På Annika Kallin (S) begäran ajourneras mötet, kl 14:40-14:55, för 
partiöverläggningar. Varpå sammanträdet återupptas. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00416-3 - Östermalm 3:1 -
Ansökan om bygglov för ombyggnad av Sundsvalls Resecentrum

• Bilaga resecentrum bilagor
_ _ _ _
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§ 72  Konferens/Seminarium - Återrapportering
(SBN-2019-00340-1) 

Ärendet 
Magnus Persson (C) och Signe Weiss (M) återrapporterar från 
deltagande på konferensen Bomorrow -  Om framtidens boende, den 
11-12 april.

_ _ _ _ 
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§ 73  Redovisning av delegationsbeslut - april
2019
(SBN-2019-00080-8) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 

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

Förvaltningsövergripande 
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning;  
(enligt delegationspunkt 9.3) 

- Fastighetsreglering Förrådet 4, Västermalm 1:1 mfl och
avstyckning från Förrådet 4

Kollektivtrafik och tillgänglighet 
Ärenden som rör p-tillstånd för funktionshindrade januari - mars 
2019 
(enligt delegation punkt 11.4)  

Mark- och exploateringsavdelningen 
Upplåtelse av tomträtt, upplåtelse av mark genom arrende eller annan 
nyttjanderätt till fastighet eller anläggning,  
(enligt delegation punkt 16.2, 16.3, 16.4) 

Planavdelningen  
Beslut att inte överklaga lantmäteriförrättningar, handlingar nr 62-84 
(enligt delegation punkt 9.2) 

Bygglovsavdelningen  
Rättidsprövning av överklagade beslut, mars/april 
(enligt delegation punkt 17.3) 

Lov-/Anmälningsärende 2019-03-20 – 2019-04-15 
(enligt delegation punkt 1.2.1 m fl) 
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Gatuavdelningen, 2019-03-19 – 2019-04-10 
Lokala trafikföreskrifter 
(enligt delegation punkt 11.1) 

Trafikföreskrifter/Väghållarbeslut 
(enligt delegation punkt 11.2) 

Dispens från lokala trafikföreskrifter 
(enligt delegation punkt 11.3) 

Förordningen om flytt av fordon 
(enligt delegation punkt 10.1) 

Överläggning 
Maria Chruzander återkommer med svar gällande delegationsbeslut 
som rör trafik till nämndssammanträdet i maj. 

Leif Nilsson svarar på ledamöternas frågor tillsammans med Anders 
Bolin gällande bygglov på delegation.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00080-8 - Redovisning av
delegationsbeslut - april 2019

• Bilaga Delegationsbeslut april
_ _ _ _ 
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§ 74  Ärenden för kännedom - april 2019
(SBN-2019-00085-7) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga dokumentationen till handlingarna. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande dokumentation för 
kännedom;  

Planavdelningen 
Information om laga kraft vunnen detaljplan: 
2019-03-26 Västlandsområdet, Maland 2:1 och 3:8 samt Västland 
26:1 

Bygglovavdelningen  
2019-04-12 Sundsvalls tingsrätt – Meddelad tredskodom i mål FT 
2756-18 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00085-7 - Ärenden för kännedom -

april 2019
• Bilaga Laga kraftvunnen detaljplan
• Bilaga Sundsvalls TR FT 2756-18 Tredskodom 2019-04-12
_ _ _ _
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Övriga frågor 

_ _ _ _ _ 

Signe Weiss (M) 
 Ställer en fråga gällande information/kommunikation i

samband med de projekt som pågår parallellt i stan.

- Frågan besvaras av Maria Chruzander som redogör för roll- 
och ansvarsfördelning när det gäller ombyggnationer på
allmän plats.
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