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

 
Beslutande Anders Hedenius (S) ordförande 
 Magnus Persson (C) v ordförande Jäv §108 
 Annika Kallin (S)  
 Stefan Broman (S)  
 Adele Flodin (S)  
 Kim G Ottosson (V)  
 Bertil Kjellberg (M)  
 Signe Weiss (M) Jäv §101. §108 
 Lars Holmgren (L) Jäv §104 
 Gunnar Jönsson (SD)  
   
Tjänstgörande 
ersättare 

Lars Back (S) Ersätter Diana Kapitanska (S) 

 
Ersättare Birgitta Holm (S)  
 Johan Hörting (S) Jäv §92 
 Anita Forslin (C)  
 Hicham Elkahtib (V) Jäv §111 
 Jan Sjöberg (M)  
 Cecilia Backlund (M)  
 Emil Eriksson Palmqvist (KD)  
 Börje Mattsson (SD)  

 
Övriga Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör 
 Anders Bolin Bitr. stadsbyggnadsdirektör 
 Eva Westin Kartingenjör 
 Gunnar Vesterlund Chef mark- o exploateringsavd 
 Susanne Klockar Öhrnell Chef planavdelningen 
 Anders Franzén Planarkitekt 
 Hampus Berggren Planarkitekt 
 Anna-Karin Ogén Planarkitekt 
 Leif Nilsson Tf bygglovschef 
 Nina Hallin Bygglovshandläggare 
 Lollo Åhström  Bygglovshandläggare 
 Anna Jermolajeva Höglund Bygglovshandläggare 
 Maria Chruzander Chef gatuavdelningen 
 Caroline Mossberg Förvaltingssekreterare 
 Linnea Säterberg Praktikant planavdelningen 
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Protokollet omfattar §§ 87-116 
Det noteras till protokollet att ärende §100 inte behandlas vid dagens 
sammanträde. 
 
Det noteras till protokollet att Signe Weiss (M) anmäler jäv i §101 och 
§108 och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Det noteras till protokollet att Lars Holmgren (L) anmäler jäv i §104 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 

Det noteras till protokollet att Johan Hörting (S) anmäler jäv i § 92 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Det noteras till protokollet att Hicham Elkahtib (V) anmäler jäv i §111 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Det noteras till protokollet att nämnden godkänner att Linnea 
Säterberg närvarar vid dagens sammanträde. 
 
 
 
 
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 Lars Holmgren (L). 
 
_ _ _ _  
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§ 87  Information till Stadsbyggnadsnämnden - 
juni 2019 
(SBN-2019-00086-13) 
 
Utbildning 
Dagens sammanträde inleds kl.10 med verksamhetsinformation från 
Avdelningen för kollektivtrafik och tillgänglighet och 
Lantmäterikontoret.  
 
 
Förvaltningsövergripande 
Stadsbyggnadsdirektör Magnus Ydmark ger information om arbete 
med att ta fram åtgärder i syfte att förbättra det ekonomiska läget och 
hantering av kommunstyrelsens beslut om restriktivitet kring 
rekrytering, inköp och konferenser. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00086-13 - Information till 

Stadsbyggnadsnämnden - juni 2019 
_ _ _ _ 
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§ 88  Månadsrapport maj 2019 - 
stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2018-01313-16) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagna åtgärder för att stärka det ekonomiska 
resultatet för kommunen, 
 
att strikt restriktivitet ska gälla för konferenser och inköp av varor 
och tjänster, 
 
att vakanser  och nyanställningar som är inför återbesättning, särskilt 
ska prövas, motiveras och godkännas av förvaltningschef, 
 
att ovanstående gäller under 2019 samt, 
 
att godkänna upprättad månadsrapport för maj 2019. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 13 maj att med 
anledning av kommunens samlade ekonomiska resultat uppmana 
samtliga nämnder att fatta beslut om ekonomisk restriktivitet för 
återstående tiden av 2019. Förvaltningen har med utgångspunkt från 
det beslutet, tagit fram ett förslag på åtgärder till 
stadsbyggnadsnämnden. Den beräknade effekten av dessa åtgärder är 
inarbetade i prognosen i detta ärende, månadsrapport maj 2019. 
 
 
Prognos - drift 
Prognosen för 2019 uppskattas till -2,5 mkr. Prognosförbättringen på 
12,8 mkr beror på de åtgärder som föreslagits i detta ärende för att 
stärka det ekonomiska resultatet i kommunen1. Övriga delar i 
prognosen är desamma som i delårsrapporten. 
Prognos Belopp 

(mkr) 
Kommentar 

Föreslagna åtgärder2 12,8 Drift- och underhåll, avslut av 
exploateringsprojekt, 

                                                 
1 KS-beslut 190513 – Månadsrapport mars 2019 
2 Se specifikation under rubrik ”Föreslagna åtgärder”. 
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återhållsamhet gällande 
konferenser/utbildningar samt 
konsulttjänster  

Personalkostnad 3 Vakanta tjänster 
Vinterväghållning -6 Snömängd jan-mars 
Kapitalkostnader -7 Avser den provisoriska bron över 

Selångersån och de tillfälliga 
påfartsvägarna som anlagts. 
Nämnden kommer begära 
kompensation i ärendet för 
resultatöverföring. 

Nedskrivning – Oasen -2 Nämnden kommer begära 
kompensation i ärendet för 
resultatöverföring. 

Rivning av befintliga storbron -3 Nämnden kommer begära 
kompensation i ärendet för 
resultatöverföring. 

Underhåll av 
brandposter/saneringar 

-0,3 Nämnden kommer begära 
kompensation i ärendet för 
resultatöverföring. 

Totalt -2,5  
 
Föreslagna åtgärder 
Åtgärder Ekonomisk 

effekt 2019 
(mkr) 

Effekt på 
verksamheten/konsekvenser 

Konferens/utbildningar 0,5 Ingen effekt på kort sikt. 
Konsulttjänster 

- Utredning, 
kommunikation och 
verksamhetsutveckling 

0,3 Ingen effekt på kort sikt. 

Drift- och underhåll 
- Asfalt 
- Broar  

 
6,0 
0,5 

Försämrad standard på gator, 
gång- och cykelbanor med 
ökande underhållsskuld. Ökat 
behov av potthålslagning. Ökat 
behov av asfaltsunderhåll 2020. 

Avslut av exploateringsprojekt 
Under året avslutas sex 
exploateringsprojekt, varav fyra 
ger ett positivt resultat och två 
ett negativt resultat. Totalt 
genererar detta 5,5 mkr.  
-Skönsmohuset 
-Grönt boende 
-Stenhammargatan 
-Linjearbetaren 3 
-Kubikenborg, f.d. Kumo 
 

5,5  

Totalt 12,8  
 
 
 
Förutom de föreslagna åtgärderna, pågår: 

• översyn av nämndens investeringsbudget för att senare i år, 
återkomma med förslag till kommunfullmäktige om förslag 
på omdisponeringar samt 
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• översyn av stadsbyggnadsnämndens taxa inför 2020. 

Överläggning 
Magnus Ydmark redogör för ärendet och svarar tillsammans med 
Maria Chruzander på ledamöternas frågor. 
 
Protokollsanteckning 
Liberalerna och Moderaterna önskar få följande anteckning noterad 
till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 
En stor del av nämndens negativa resultat orsakas av orimligt höga 
kostnader för vinterväghållningen. 
Det finns anledning att förutse att även kommande vintrar kommer 
att medföra extremväder med stora snömängder. 
Därför behöver en ordentlig logistikutredning göras för att klargöra 
att rätt fordon används såväl för röjning som bortforsling av snö. Att 
körvägar optimeras, om dispens kan erhållas för tippning av viss snö, 
exempelvis i havet. Att trafikledning fungerar och att löpande 
kvalitetsmätningar utförs. 
Liberalerna och Moderaterna 
 
Yrkande  
Liberalernas och Moderaternas yrkande: Att ersätta attsatsen om att 
godkänna föreslagna åtgärder med följande attsats: 
att effektivisera snöröjningen   
 
Ordförande yrkar bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut,  
dels (M) + (L) yrkande om ytterligare attsats och dels bifall till 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadsförvaltningens 
förslag till beslut. 
 
Reservation  
Bertil Kjellberg (M),Signe Weiss (M) och Lars Holmgren (L) reserverar 
sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-01313-16 - Månadsrapport maj 

2019 - stadsbyggnadsnämnden 
• Bilaga Månadsrapport SBN maj 2019 
• Bilaga KS-protokoll 190513 Ekonomisk månadsrapport mars 
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2019 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i månadsrapporter och delårsrapporter under året. 
_ _ _ _ 
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§ 89  Gatunamn detaljplan Norra Kajen 1A 
 (SBN-2019-00261-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa namnen Lotsstugegatan och Roddfärjegatan på de 
nya gatorna i området Norr kajen 

Ärendet 
Det har bildats en ny detaljplan, DP-486, i västra delen av Norra 
kajen (Beijertomten) och i och med det tillkom det nya gator i 
området. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 42 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00261-1 - Gatunamn detaljplan 

Norra Kajen 1A 
• Bilaga till gator på Norra kajen 1a 
_ _ _ _ 
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§ 90  Namn på gata - Detaljplan för Beteshagen 
 (SBN-2019-00434-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa namnet Patrullbåtsvägen på vägen som kommer att 
byggas när de nya tomterna i detaljplanen Beteshagen styckas av och 
säljs. 
 

Ärendet 
Tomterna i detaljplan Beteshagen, DP-105 som antogs 1991-04-11, 
håller på att styckas av och ska säljas inom kort. Det finns en väg i 
området som behöver ett namn. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 43 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00434-1 - Namn på gata - 

Detaljplan för Beteshagen 
• Bilaga till Beteshagen 
 
_ _ _ _ 
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§ 91  Ansökan om bidrag för åtgärd av Nyhamns 
gamla industriområde 
 (SBN-2019-00715-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ansökan om statliga bidrag för sanering av Nyhamns gamla 
industriområde görs enligt förutsättningarna i denna skrivelse. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden ska enligt MRP-uppdraget Giftfri Miljö i 
Mål och resursplan 2015 – 2016 arbeta med åtgärder och sökande av 
bidrag för saneringsåtaganden. Ett av de aktuella objekten är 
Nyhamns gamla industriområde som omfattar fastigheten Skottsund 
9:30 och del av fastigheten Skottsund 9:15. Mark- och 
exploateringsavdelningen avser att lämna in en ansökan om bidrag 
under augusti 2019.  

Överläggning 
Gunnar Vesterlund svarar på ledamöternas frågor. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 44 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00715-1 - Ansökan om bidrag för 

åtgärd av Nyhamns gamla industriområde 
•  

Uppföljning av beslut 
Ärendet behöver inte följas upp.  
 
 
 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 13 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 92  Genomförandeavtal Baldershallen 
 (SBN-2018-01359-4) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna upprättat genomförandeavtal för utbyggnad av 
Baldershallen, samt  
 
att i arbetet med MRP 2020, med plan för 2021-2022, inarbeta 2,9 
miljoner kronor som utökade investeringsmedel för 
stadsbyggnadsnämnden, för utförande av GC-väg och busshållplatser 
vid Lasarettsvägen samt 
 
att i arbetet med MRP 2020, med plan för 2021-2022, inarbeta 19 
miljoner kronor som utökade investeringsmedel för den nämnd som 
utses som huvudman för infartsväg och parkering inom 
Baldershovsområdet. 

Jäv  
Johan Hörting (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ärendet 
Ett förslag om utbyggnad av Baldershallen har inkommit till 
kommunen. Ett förslag till genomförandeavtal för att reglera ansvaret 
för utbyggnaden har därför upprättats. Genomförandeavtalet är en del 
av ett större avtalspaket, där övriga avtal hanteras av Kultur- och 
fritidsnämnden och KS.  

Överläggning 
Gunnar Vesterlund svarar på ledamöternas frågor. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 45 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-01359-4 - Genomförandeavtal 

Baldershallen 
• Bilaga 190524 Genomförandeavtal Baldershallen 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 14 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning 
_ _ _ _ 
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§ 93  Berge 2:1 upplåtelse av tomträtt 
 (SBN-2019-00702-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat tomträttsavtal för Berge 2:1 samt 
 
att utse stadsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna ovan 
nämnt avtal, samt 
 
att ovanstående beslut är giltigt under förutsättning att Berge 2:1 har 
omfattning i huvudsak i enlighet med karta i bilaga 2. 
 

Ärendet 
Förslag till tomträttsavtal för upplåtelse för solcellspark har 
upprättats. 

Överläggning 
Gunnar Vesterlund svarar på ledamöternas frågor. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 46 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00702-1 - Berge 2:1 upplåtelse av 

tomträtt 
• Bilaga 190524 Tomträttsavtal Berge 2;1 
• Bilaga 190520 bilaga 2 tjänsteskrivelse 

Uppföljning av beslut 
Ingen uppföljning föreslås. 
 
_ _ _ _ 
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§ 94  Markanvisningsavtal för del av Äkrom 5:3 
 (SBN-2019-00665-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att mark- och exploateringsavdelningen får i uppdrag att träffa 
markanvisningsavtal med Ekeblad Bostad AB, för del av fastigheten 
Äkrom 5:3. 
 

Ärendet 
Ekeblad Bostad AB har inkommit med en ansökan om 
markanvisning för del av fastigheten Äkrom 5:3 i bostadsområdet 
Granloholm. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanering 
inom berörd fastighet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 47 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00665-1 - Markanvisningsavtal för 

del av Äkrom 5:3 
• Bilaga MARKANVISNINGSAVTAL Äkrom 5.3 
• Bilaga map Äkrom 5 3 markanvisning 
• Bilaga 160613 Riktlinjer för markanvisningar_för beslut SBN 

Uppföljning av beslut 
Markanvisningsavtalet är tidsbundet (18 månader) och bevakning 
sker därvid om det ska fullföljas med fastighetsförsäljning eller ej. 
_ _ _ _ 
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§ 95  Linjearbetaren 1 - Försäljning av fastigheten 
 (SBN-2019-00704-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till köpeavtal för del av fastigheten 
Linjearbetaren 1 mellan Amasten Bostäder AB och Sundsvalls 
kommun 
 
att efter godkännande av köpeavtal, enligt punkten ovan, delegera till 
stadsbyggnadsnämndens ordförande och stadsbyggnadsdirektören 
gemensamt att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Att godkänna förslag till köpeavtal mellan Amasten Bostäder AB och 
kommunen avseende fastigheten Linjearbetaren 1 i Sundsvalls tätort. 
Amasten planerar bebygga fastigheten med två punkthus på omkring 
9 våningar i överensstämmelse med gällande detaljplan. Avtalet i sin 
helhet samt översiktskarta framgår av bilagda handlingar. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 48 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00704-1 - Linjearbetaren 1 - 

Försäljning av fastigheten 
• Bilaga Köpeavtal Amasten Bostäder AB Linjearbetaren 1 
• Bilaga Kartbilag Linjearbetaren 1 
• Bilaga Linjearbetaren 1 översiktskarta 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadskontoret genom mark- och exploateringsavdelningen 
följer upp Amastens åtaganden beträffande byggnadsskyldighet och 
erbjudande om hyresrätter för kommunala behov. 
_ _ _ _ 
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§ 96  Nolby 5:9 m.fl. -Markreservation 
 (SBN-2019-00705-1) 

 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att mark- och exploateringsavdelningen får i uppdrag att träffa avtal 
om markreservation med Boklok Housing AB, för fastigheten Nolby 
5:9 m.fl. 

Ärendet 
Boklok Housing AB önskar köpa Nolby 5:9 m.fl. som omfattas av 
detaljplan DP-382. Detaljplanen vann laga kraft 2012-03-28 och 
omfattar byggrätter för bostadsbebyggelse i upp till 5 våningar. 
Området ligger i centrala Kvissleby. Innan köpeavtal kan tecknas 
behöver kommunen utföra saneringsarbeten på marken. Boklok 
Housing AB vill säkerställa rättighet att köpa marken så att planering 
och försäljningsprocess m.m. kan påbörjas i närtid. Genom avtal om 
markreservation ges Boklok Housing AB ensamrätt under 6 månader 
att förhandla med kommunen om köp av markområdet. 
Köpeskillingen ska utgöra 3 700 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 49 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00705-1 - Nolby 5:9 m.fl. -

Markreservation 
• Bilaga Markreservation Nolby 5 9 
• Bilaga map Nolby 5 9 

Uppföljning av beslut 
Markreservationen är tidsbunden i sex månader och bevakning sker 
därvid om det ska fullföljas med fastighetsförsäljning eller ej. 
_ _ _ _ 
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§ 97  Detaljplan för Ljusta 2:13, Ett 
handelsområde i östra Birsta, beslut om 
planbesked 
 (SBN-2019-00712-2) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 5 kap 2-5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
planbesked på fastigheten Ljusta 2:13 
 
att enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen (2010:900) uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggning. 
  

Ärendet 
Fastighets AB Halla har inkommit med begäran om planbesked för 
att pröva möjligheten att upphäva planbestämmelsen om att 
dagligvaruhandel inte får inrymmas inom planområdet. 

Överläggning 
Susanne Klockar Öhrnell svarar på ledamöternas frågor. 
 
Protokollsanteckning 
Magnus Persson (C) och Anita Forslin (C) önskar få följande 
anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 
Centerpartiet (C) förordar en mycket restriktiv hållning i denna 
prövning. Det är ett, om än litet, steg i fel riktning hur vi anser 
kommunen ska utvecklas. Att tillåta dagligvaruhandel här skulle 
bidra till ett ökat bilberoende och ökade kostnader både ur miljö- 
och samhällssynpunkt. 
Det leder även på sikt till en utarmning av det närodlade samhälle 
som beskrivs i Landsbygdsprogrammet där det lokala, 
decentraliserade och småskaliga i hela kommunen ska värnas. Även 
de övriga delar av Sundsvalls dagligvaruhandel (livsmedelsbutiker i 
Sundsvalls olika delar) kommer att påverkas negativt. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 50 
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• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00712-2 - Detaljplan för Ljusta 
2:13, Ett handelsområde i östra Birsta , beslut om planbesked 

• Bilaga 2281K-DP-339 
• Bilaga 2281K-DP-339 beskrivning 
• Bilaga 190325 PM Beräkning av trafikalstring Peritas Östra 

Birsta 
• Bilaga Utdrag ur DP 339 avsnitt gällande handel 
• Bilaga Ljusta 2_13.pdf 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet inför 
antagandet. Planen bedöms kunna antas under 2019. 
_ _ _ _ 
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§ 98  Sjukhuset 1, beslut om planbesked 
 (SBN-2017-00541-6) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att innan planbesked enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900) kan lämnas ska ett planprogram tas fram 
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett planprogram 
enligt 5 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) för hela 
fastigheten Sjukhuset 1 men även delar av angränsande kommunala 
fastigheter 
 
att stadsbyggnadsnämnden ska besluta om inriktning för fortsatt 
planläggning efter genomfört planprogram 
 

Ärendet 
Region Västernorrland som äger Sjukhuset 1 har inkommit med 
begäran om planbesked för att pröva möjligheten att planlägga för 
bostäder på del av fastigheten. 
Området har stor potential för nya bostäder då det är nära till 
kollektivtrafik, cykelvägnät, natur och friluftsliv samt Sundsvalls 
sjukhus 
 
I Sundsvalls kommuns översiktsplan är området utpekat som 
kärnområde för natur och friluftsliv och innehåller ett välanvänt 
motionsspår. Det är den s.k. ”Ryggkurvan” som anlades till förmån 
för f.d. Rygginstitutets patienter, en verksamhet som tidigare 
sorterade under Landstinget Västernorrland. Motionsspåret har 
dagligen ett stort antal besökare, sommar som vinter. 
 

Överläggning 
Susanne Klockar Öhrnell och Anders Franzen svarar tillsammans på 
ledamöternas frågor.  
 
 
 
 
Yrkande   
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(M), (L) och (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels (M), (L) 
och (KD) förslag till avslag på ärendet och dels arbetsutskottets förslag 
till beslut.  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Reservation  
Bertil Kjellberg (M),Signe Weiss (M), Lars Holmgren (L) och Emil 
Palmqvist (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 51 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2017-00541-6 - Sjukhuset 1, beslut om 

planbesked 
• Bilaga Skiss 2017 
• Bilaga Skiss 2019 
• Bilaga Komplettering 2019 
• Bilaga Medborgarförslag 20180524 
• Bilaga Medborgarförslag 20181127 
• Bilaga Ungefärligt Programområde 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden ska behandla ärendet om färdigt 
planprogram och uppdra till förvaltningen om ev. efterföljande 
detaljplanering. 
 
_ _ _ _ 
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§ 99  Ändring av detaljplan för Linjearbetaren 2, 
beslut om antagande 
 (SBN-2018-00748-33) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 

Ärendet 
Drakfastigheter har på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden fått 
i uppdrag att bygga en 8-avdelningsförskola med två våningsplan i 
Bosvedjan. Detta för att kunna bemöta behovet av fler förskoleplatser 
i området. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 52 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-00748-33 - Ändring av detaljplan 

för Linjearbetaren 2, beslut om antagande 
• Bilaga Antagandehandlning Linjearbetaren 2 

Uppföljning av beslut 
_ _ _ _ 
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§ 100  Detaljplan för Skönsberg 1:1 och 1:17, 
småbåtshamnen i Ortviksparken, beslut om 
planläggning 
 (SBN-2019-00636-3) 
 
Ärendet behandlas inte vid dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 101  Detaljplan för Skottsund  16:1, beslut om 
planbesked 
 (SBN-2019-00637-3) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt planbesked enligt 5 kap 2-5 §§ plan-och bygglagen 
(2010:900) samt  
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att påbörja planläggningen 
enligt 4 kap 2 § plan-och bygglagen (2010:900)  

Jäv  
Signe Weiss (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Ärendet 
Planavdelningen har mottagit en ansökan, från Sundsvalls golfklubb, 
om detaljplaneläggning för att möjliggöra bostadsbyggelse på två 
platser inom fastigheten Skottsund 16:1.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 54 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00637-3 - Begäran om uppbesked 

Skottsund 16:1 

Uppföljning av beslut 
Stadsbyggnadsnämnden kommer att behandla ärendet inför 
antagande.  
_ _ _ _ 
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§ 102  Berge 2:1 och Ljusta 2:16 – ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av reversibel 
solcellsanläggning 
 (SBN-2019-00718-4) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av Miljöbalken (MB) 7 kap. 18c § punkt 2 och 5 ge 
strandskyddsdispens för nybyggnad av reversibel solcellsanläggning. 
 

Ärendet 
Strandskyddsdispens för reversibel solcellsanläggning på 
fastigheterna Berge 2:1 och Ljusta 2:16. 
 

Överläggning 
Magnus Ydmark, Anders Bolin och Gunnar Vesterlund svarar 
tillsammans på ledamöternas frågor.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 55 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00718-4 - Berge 2:1 och Ljusta 

2:16  – ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
reversibel solcellsanläggning 

• Bilaga Berge 2.1 och Ljusta 2.16 
• Bilaga Fotomontage 
_ _ _ _ 
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§ 103  Allsta 2:3 – Förhandsbesked – Nybyggnad 
av ett enbostadshus 
(SBN-2019-00706-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
Allsta 2:3. 
 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
• Riktvärden för buller ska klaras vid en framtida byggnation. 

 
Information 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters  
godkännande fås och att byggnaden får en utformning och  
placering på tomten, sett med särskilda krav på miljöanpassning 
och övriga intressen, som stadsbyggnadsnämnden kan 
godkänna.  

 
• 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.  
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• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 

• 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 avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Allsta 2:3. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 56 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00706-1 - Allsta 2:3 – 

Förhandsbesked – Nybyggnad av ett enbostadshus 
• BYGG 2019-000465 
• Bilaga bilagor - Allsta 2_3 
_ _ _ _ 
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§ 104  Gösta 1:80, 1:81, 1:82, 1:83, 1:84 och 1:79 – 
Förhandsbesked – Nybyggnad av sex stycken 
parhus 
 (SBN-2019-00707-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge positivt    
     förhandsbesked för nybyggnad av sex stycken parhus på 
fastigheterna Gösta 1:80, 1:81, 1:82 1:83, 1:84 samt 1:79 
 
 
Information 
 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters godkännande fås och att byggnaden får en 
utformning och placering på tomten, sett med särskilda krav 
på miljöanpassning och övriga intressen, som 
stadsbyggnadsnämnden kan godkänna. 

 
• Situationsplan 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 
vall laga kraft. Tiden kan inte förlängas. Positivt 
förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta 
åtgärden innan bygglov och startbesked getts. 

Jäv  
Lars Holmgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av sex stycken parhus 
på fastigheterna Gösta 1:80, 1:81, 1:82, 1:83, 1:84 samt 1:79. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 57 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00707-1 - Gösta 1:80, 1:81, 1:82, 

1:83, 1:84 och 1:79 – Förhandsbesked – Nybyggnad av sex 
stycken parhus 

• BYGG 2019-2019-000286 
• Bilaga bilagor - Gosta 1_80 m fl 
_ _ _ _ 
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§ 105  Västerro 4:3 – Nybyggnad av plank 
 (SBN-2019-00708-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 31 § ge 
bygglov för nybyggnad av ett plank på fastigheten Västerro 4:3 
 
Information  
 

• 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. 

 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av plank på fastigheten Västerro 4:3. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 58 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00708-1 - Västerro 4:3 – 

Nybyggnad av plank 
• Bilaga bilagor - Vasterro 4_3 
_ _ _ _ 
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§ 106  Staren 7 - Tillbyggnad av enbostadshus 
 (SBN-2019-00713-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap. 31 b § punkt 1 i plan- och bygglagen (2010:900) ge 
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Staren 7 
 
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. 
 

• 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 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 av byggnaden komma att tas ut av 
stadsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. PBL. 

Ärendet 
Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Staren 7. 
 
 
Kontrollansvarig 
Förvaltningen godkänner byggherrens förslag på certifierad 
kontrollansvarig: Stig-Olof Olsson. 
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Avgift 
Avgift är 7198 kronor i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. 
Se specifikation nedan. 
 
 
Avgift för lov  2455 kronor  
Avgift för det som ingår i start- 
och slutbesked  

3348 kronor  

Avgift för kungörelse  279 kronor  
Avgift för grannhöranden  1116 kronor  
 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 59 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00713-1 - Staren 7 - Tillbyggnad av 

enbostadshus 
• Bilaga bilagor - Staren 7 
STADSBYGGNADSKONTORET 
_ _ _ _ 
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§ 107  Alnö-Usland 1:13 – Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 (SBN-2019-00668-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

• Ny bebyggelse bör anpassas till platsens karaktär och 
befintlig bebyggelsetradition. 

 
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 avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Alnö-Usland 1:13. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 35 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 60 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00668-1 - Alnö-Usland 1:13 – 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Alnö-Usland 1 13 bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 36 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 108  Birsta 6:2 – Ansökan om bygglov för 
ombyggnad av ladugård till café samt installation 
av eldstad 
 (SBN-2019-00673-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för ombyggnad av ladugård till café 
samt installation av eldstad stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 §. 
 
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. 

Jäv  
Signe Weiss (M) och Magnus Persson (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 37 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för ombyggnad av ladugård till café samt 
installation av eldstad på fastigheten Birsta 6:2.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 61 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00673-1 - Birsta 6:2 – Ansökan om 

bygglov för ombyggnad av ladugård till café samt installation av 
eldstad 

• Bilaga Birsta 6 2, fasader 
• Bilaga Birsta 6 2, plan, sektion, sit plan 
• Bilaga Birsta 6 2, bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 38 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 109  Gästa S:9 – Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus samt garage 
 (SBN-2019-00675-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
samt garage med stöd av plan- och bygglagen 9 kap.17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

• Nya byggnadernas väggar får inte hamna närmare än 100 m 
från fornlämningens närmsta kant. Innan byggnadsarbeten 
påbörjas ska avståndet kontrollmätas i fält. 

• Ny bebyggelse bör anpassas till platsens karaktär och 
befintlig bebyggelsetradition. 
 

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. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 39 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 
garage på fastigheten Gästa S:9. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 62 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00675-1 - Gästa S:9 – Ansökan för 

nybyggnad av enbostadshus samt garage 
• Bilaga Gästa s 9 bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 40 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 110  Kvarsätt 7:1 – Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av 3 enbostadshus 
 (SBN-2019-00671-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. Innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 
 

• Ny bebyggelse bör anpassas till platsens karaktär och 
befintlig bebyggelsetradition. 
 

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 avser förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus 
på fastigheten Kvarsätt 7:1. 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 41 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Överläggning 
Anders Bolin och Leif Nilsson svarar tillsammans på ledamöternas 
frågor.  
 
Yrkande   
Gunnar Jönsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
arbetsutskottets förslag till beslut och dels Gunnar Jönsson (SD) 
avslagsyrkande. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
 
Reservation  
Gunnar Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 63 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00671-1 - Kvarsätt 7:1 – Ansökan 

om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Kvarsätt 7 1 bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 42 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 111  Linjearbetaren 1 – Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av 3 st. flerbostadshus (132 lgh) samt 
cykel- och bilparkeringsplatser 
 (SBN-2019-00670-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st. 
flerbostadshus samt cykel- och bilparkeringsplatser med stöd av plan- 
och bygglagen 9 kap. 30§. 
 
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. 

 

Jäv  
Hicham Elkahtib (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 43 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 

Ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus med 
tillhörande miljöhus och 2 st. vindskydd för cyklar samt cykel- och 
bilparkeringsplatser på fastigheten Linjearbetaren 1.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 64 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00670-1 - Linjearbetaren 1 – 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus (132 
lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser 

• Bilaga Miljöhus plan, fasad, sektion 
• Bilaga Sit plan 
• Bilaga Fasader 
• Bilaga Planritningar 
• Bilaga Sektioner 
• Bilaga Linjearbetaren 1 bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 44 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 112  Nacksta 6:77 – Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
 (SBN-2019-00669-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
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 avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Nacksta 6:77. 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 45 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Överläggning 
Anders Bolin, Leif Nilsson och Anna Jermolajeva Höglund svarar 
tillsammans på ledamöternas frågor.  
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 65 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00669-1 - Nacksta 6:77 – Ansökan 

om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
• Bilaga Nacksta 6 77 bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 46 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 113  Njurunda Prästbol 1:48 – Ansökan om 
förhandsbesked för tillbyggnad av 
livsmedelsbutik 
 (SBN-2019-00672-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av 
livsmedelsbutik med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
Utformning av bl. a. entréer, angöring, lastkaj och lastzoner, avstånd 
till kyrkoruinens mur pga planerad GC-väg kommer att hanteras i 
bygglovskedet. 
 
Villkor 

• I bygglovsansökan ska sökanden styrka att åtgärden inte 
påverkar fornlämningen negativt enligt 2 kap. KML.  

 
• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 

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. 
 

• 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. 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 47 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad av livsmedelsbutik på 
fastigheten Njurunda Prästbol 1:48. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 66 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00672-1 - Njurunda Prästbol 1:48 – 

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av livsmedelsbutik 
• Bilaga Njurunda Prästbol 1 48, bilagor 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 48 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 114  Solberg 2:60 – Ansökan om förhandsbesked 
för etablering av förskola 
 (SBN-2019-00674-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för etablering av förskola 
med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen skall tas om hand 
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. 

• 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 avser förhandsbesked för etablering av förskola i befintlig 
samlingslokal på fastigheten Solberg 2:60. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott - 2019-

06-05 - § 67 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00674-1 - Solberg 2:60 – Ansökan 

om förhandsbesked för etablering av förskola 
• Bilaga Solberg 2 60, bilagor 1 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 49 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

• Bilaga Solberg 2 60, bilagor 2 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 50 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 115  Övriga frågor AU och SBN - juni 2019 
(SBN-2019-00759-1) 
 
Återkoppling på frågor som ställdes vid sammanträdet den 22 maj: 
 

 Signe Weiss (M) ställde en fråga om vem som är ansvarig att 
återställa stigen vid Klinten. 

- Gunnar Westerlund, avdelningschef mark- och 
exploatering svarar på frågan. 
 

 Signe Weiss (M) ställer en fråga om status i arbetet med 
hastighetsöversyn för Sidsjövägen och Granloholmsleden från 
rondellen vid Metropol? 

- Maria Chruzander, avdelningschef gatuavdelningen 
svarar på frågan. 

 Frågor som ställdes vid sammanträdet den 19 juni: 
 
 Signe Weiss (M) ställde en fråga: Vad har de som gör 

restaurangetableringen på Torget för ramar att hålla sig till 
gällande utformning av väggar mot Stadshuset och ihop 
byggandet mot Esplanaden?  
 

- Leif Nilsson och Anders Bolin svarar tillsammans på 
frågan.  

 
 Signe Weiss (M) ställde en fråga om vem/vilka bestämmer 

vad som får ta plats i Stenstaden (som exempelvis isbanan på 
Torget). Finns det något gestaltningsprogram för Stenstaden? 

 
- Magnus Ydmark redogör för förutsättningarna och 

svarar tillsammans med Anders Bolin, Gunnar 
Vesterlund och Anders Hedenius på frågan. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämndens Arbetsutskott -  -  
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00759-1 - Övriga frågor AU och 

SBN - juni 2019 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 51 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 116  Redovisning av delegationsbeslut - juni 
2019 
(SBN-2019-00080-12) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
  

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande beslut fattade med 
stöd av delegation;  
 
Personalärenden 
Under perioden 2018-12-01 tom 2019-05-31 Personalärenden: 
(enligt delegation punkt 20.2.1, 20.6.2, 20.6.3 och 20.7.1) 

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

- Fastighetsreglering Sidsjö 2:1 
- Avstyckning från Granlo 3:417 
- Fastighetsreglering Sköle 1:81 och 6:50 
- Avstyckning från Bergsåker 14:5 

 
Ny attestant på Stadsbyggnadskontoret från 2019-05-13 
(enligt SBN-beslut 2018-12-19 §215) 
 
Kollektivtrafik och tillgänglighet 
Ärenden som rör p-tillstånd för funktionshindrade januari- maj 2019 
(enligt delegation punkt 11.4)  
 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Upplåtelse av offentlig plats, maj 2019 
(enligt delegation punkt 13.1) 
 
 
Planavdelningen  
Beslut att inte överklaga lantmäteriförrättningar, handlingar nr 99-
114 
(enligt delegation punkt 9.2) 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

 
 
Bygglovsavdelningen  
Beslut om debitering av avgifter enligt gällande PBL-taxa: 
(enligt delegation 1.5.1) 
 
Ärenden som rör bostadsanpassning januari- maj 2019 
(enligt delegation punkt 14.1)  
 
Rättidsprövning av överklagade beslut, maj  
(enligt delegation punkt 17.3) 
 
Lov-/Anmälningsärende 2019-05-14 – 2019-06-10 
(enligt delegation punkt 1.2.1 m fl) 
 
 
Gatuavdelningen, 2019-05-14 – 2019-06-10  
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) 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00080-12 - Redovisning av 

delegationsbeslut - juni 2019 
• Bilaga Delegationsbelut juni 

 
 
_ _ _ _ 
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Redovisning av ordförandebeslut  
 
Ärende:  
Trafikverket har enligt 16 § väglagen (1971:948) ansökt om 
medgivande om undantag från bygglov för bullerplank. 
 
Anders Bolin redogör och svarar på frågor kring beslut tagna av 
ordförande.  
_ _ _ _ _ 
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