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Tid Kl. 13:00-16:40  
Ajournering Kl. 14:55-15:15  
Plats Distanssammanträde  

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

 
Tjänstgörande 
ersättare 

Börje Mattsson (SD) Ersätter Gunnar Jönsson (-) 

 
Ersättare Lars Back (S)  
 Drinor Seljmani (S)  
 Johan Hörting (S)  
 Sara Abdullah (S)  
 Anita Forslin (C) Jäv § 121 
 Hicham Elkahtib (V) Närvarande §§ 105-122 
 Cecilia Backlund (M)  
 Linus Linddal (KD)  

 
Övriga Magnus Ydmark Stadsbyggnadsdirektör 
 Anders Bolin Bitr. stadsbyggnadsdirektör/stadsarkitekt 
 Kristine Jonsson Avdelningschef staben 
 Håkan Andersson Ekonom 
 Martin Södergårds Avdelningschef mark- och exploatering 
 Cecilia Andersson Avdelningschef park 
 Alena Repko Landskapsarkitekt 
 Susanne Klockar Avdelningschef plan 
 Ann-Mari Lopez Planeringsarkitekt 
 Hampus Berggren Planarkitekt 
 Alexandra Lagerlund Avdelningschef bygglov 
 Hanna Blomqvist Bygglovshandläggare 
 Lollo Åhström Bygglovshandläggare 
 Nina Hallin Bygglovshandläggare 
 Anna Jermolajeva Höglund Bygglovshandläggare 
 Maria Chruzander Avdelningschef gata 
 Anna-Karin Ogén Planarkitekt 
 Mattias Carpenlid Processledare 
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 Albin Reinhardt Praktikant 
 Emilia Jurzyk Praktikant 
 Matilda Kroik Praktikant 
 Embla Westman Praktikant 
 Pär Hammarberg Kommunsekreterare 

 
 
Protokollet omfattar §§ 105-130 
 
Det noteras till protokollet att nämnden godkänner att Albin 
Reinhardt, Emilia Jurzyk, Matilda Kroik och Embla Westman 
närvarar vid dagens sammanträde. 
 
Det noteras till protokollet att Anita Forslin (C) anmäler jäv i § 121 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Anders Hedenius (S) 
Ordförande 

Pär Hammarberg 
Sekreterare 

 
 
 
Lars Holmgren (L) 
Justerare 

 
 
 

 
 
 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Utöver ordförande ska Lars Holmgren (L) justera dagens protokoll. 
Ersättare är Signe Weiss. 
_ _ _ _  
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§ 105  Information till Stadsbyggnadsnämnden 
juni 2021 
(SBN-2021-00031-16) 
 
Förvaltningsövergripande 
Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, ger övergripande 
verksamhetsinformation inom följande områden: 

- Covid-19 
- Status Alnö och Trafikverket 
- Markförorening Norra berget 
- Platsutveckling stenstan 
- Översiktsplanen på samråd 
- Strategin för ökat träbyggande i Sundsvalls kommun 

 
Status områdesplan Ljustadalen/Sundsbruk 
Anna-Karin Ogén och Mattias Carpenlid, processledare. 
 
Gestaltning Badhusparken 
Cecilia Andersson, avdelningschef park och Alena Repko, 
landskapsarkitekt. 
 
Uppföljning Skravsätt 1:29, Alnö 
Alexandra Lagerlund, avdelningschef bygglov. 
 
Markanvisning Alliero 
Malin Lingell, projektledare och Helene Svang, planeringsarkitekt. 
 
 
Magnus Ydmark, Anna-Karin Ogén, Mattias Carpenlid, Alena 
Repko, Cecilia Andersson, Malin Lingell och Anders Hedenius 
svarar på ledamöternas frågor 
_ _ _ _  
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§ 106  Yttrande - grundläggande granskning – 
stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2020-00693-9) 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt 
 
att överlämna ärendet till kommunrevisionen. 
 

Ärendet 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte 
är att nämnden behöver förstärka arbetet mot en ekonomi i balans, 
säkerställa styrning och ledning mot kommunfullmäktiges mål och se 
över arbetet med internkontroll. Revisionen bedömer också att 
protokollen behöver utvecklas och bli mer informativa för läsaren. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen, 
stadsbyggnadsnämnden: 

• att gå igenom resultaten av enkäten tillsammans med våra 
slutsatser, se avsnitt 3, 

• att se över styrning och ledning mot kommunfullmäktiges mål 
se avsnitt 3.1, 

• att vidta åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans, se 
avsnitt 3.2, 

• att se över riskanalys och plan i syfte att kontrollera om den 
interna kontrollen är effektiv, se avsnitt 3.3, 

• att regelbundet följa upp kontrollera identifierade risker, se 
avsnitt 3.3, 

• att säkerställa att ärendebeskrivningarna innehåller tillräcklig 
information för att läsaren ska förstå vad ärendet handlar om, 
se avsnitt 5. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00693-9 - Yttrande - grundläggande 

granskning - stadsbyggnadsnämnden 
• Rapport - grundläggande granskning SBN 
_ _ _ _ 
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§ 107  Yttrande - motion (M) om att identifiera 
verksamheter och tjänster som kan drivas i extern 
regi 
(SBN-2021-00208-2) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen som besvarad, samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret önskar få stadsbyggnadsnämndens 
ställningstagande gällande motionärernas förslag att 
kommunfullmäktige ska besluta att ”uppdra till kommunens samtliga 
förvaltningar att göra en kartläggning över vilka verksamheter och 
tjänster som kan drivas i privat regi”. I det här läget handlar det om 
att ta ställning till om stadsbyggnadsnämnden tycker att 
kommunfullmäktige ska besluta om att uppdra till nämnden att göra 
en sådan. Sista inlämningsdag till kommunstyrelsekontoret är den 30 
juni 2021. 
 
Yrkande  
Magnus Persson (C) och Kim G Ottosson (V) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag att anse motionen besvarad. 
 
Signe Weiss (M) och Lars Holmgren (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
Magnus Persson (C) med fleras förslag och dels Signe Weiss (M) 
med fleras förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och 
finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Magnus Persson (C) 
med fleras förslag. 

Deltagande i beslut 
Börje Mattsson (SD) meddelar att han inte deltar i dagens beslut. 
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Reservation 
Signe Weiss (M) och Lars Holmgren (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Magnus Persson (C) och Kim G Ottosson (V) önskar få följande 
anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 
I arbetet med att ta fram möjliga åtgärder att sänka kostnaderna i 
kommunen med 300 miljoner kronor genomfördes en kartläggning av 
vilka verksamhetsområden (exklusive vård och omsorg) som kan 
konkurrensutsättas med acceptabel kvalitet till lägre kostnader. Det 
arbetet slutredovisades i mars 2020. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00208-2 - Yttrande - motion (M) 

om att identifiera verksamheter och tjänster som kan drivas i 
extern regi 

• Remissmissiv 
• Motion (M) om att identifiera verksamheter och tjänster som kan 

drivas i extern regi 
_ _ _ _ 
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§ 108  Remissyttrande avseende motion (M) om att 
införa en arkitekturpolicy 
(SBN-2021-00350-2) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden ombeds yttra sig över en motion (M), KS-
2021-00393, om att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att ta fram en 
arkitekturpolicy för Sundsvalls kommun, för beslut i 
kommunfullmäktige samt att i framtagandet av en sådan policy ta del 
av jämförbara kommuners arkitekturpolicy. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-07-30. 
 
Yrkande  
Signe Weiss (M), Lars Holmgren (L) och Börje Mattsson (SD) yrkar 
bifall till motionen.  
 
Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
stadsbyggnadskontorets förslag, dels Signe Weiss (M) med fleras 
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets 
förslag. 
 
Reservation  
Signe Weiss (M), Lars Holmgren (L) och Börje Mattsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Signe Weiss (M), Lars Holmgren (L) och Börje Mattsson (SD) 
önskar få följande anteckning noterad till protokollet, vilket 
ordföranden godkänner. 
 
Vi yrkar bifall för motionen då en arkitekturpolicy skulle komma att 
omfatta hela kommunens geografiska yta - vilket är viktigt då 
samhällsutveckling behöver göras med omsorg om platsen oavsett 
var i kommunen den ligger. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00350-2 - Remissyttrande avseende 

motion (M) om att införa en arkitekturpolicy 
• Remiss av motion (M) om att införa en arkitekturpolicy.msg 
• Remiss motion (M) om att införa en arkitekturpolicy.docx 
• Motion (M) om att införa en arkitekturpolicy.pdf 
_ _ _ _ 
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§ 109 Månadsrapport maj 2021 - 
stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2020-00726-17) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad månadsrapport maj 2021. 
 

Ärendet 
Prognosen för 2021 uppskattas till +2,9 mnkr före 
justeringar/kompensation. Ingen prognosförändring från 
delårsrapport för april. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2020-00726-17 - Månadsrapport maj 

2021 - stadsbyggnadsnämnden 
• Månadsrapport SBN maj 2021 - bilaga 
_ _ _ _ 
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§ 110 Förslag till namn på park i Granlo 
(SBN-2021-00415-2) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa namnet Blomparken på en park i Granlo. 
 

Ärendet 
En park i Granlo har rustats upp och ska namnsättas i samband med 
det. Namnet har valts för att stärka platsens identitet och funktion 
som mötesplats och eftersom det har en naturlig karaktär med fokus 
på blomning som främjar pollinatörer. 

Överläggning 
Cecilia Andersson och Magnus Ydmark svarar på ledamöternas 
frågor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00415-2 - Förslag till namn på park 

i Granlo 
• Bilaga till park i Granlo 
_ _ _ _ 
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§ 111 Försäljning av fastigheten Granlo 3:351 
(SBN-2021-00446-3) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överlåta fastigheten Sundsvall Granlo 3:351 genom försäljning till 
Granloholm hus 1 AB för 2 230 000 kronor, 
 
att överlåtelsen ska göras i huvudsak i enlighet med bifogat avtal, 
bilaga 1, 
 
att ge Stadsbyggnadsnämndens ordförande och 
Stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att underteckna ovan angivet 
avtal, samt 
 
att ge Stadsbyggnadsnämndens ordförande och 
Stadsbyggnadsdirektören i uppdrag att underteckna köpebrev med 
kvittens efter att köpeskillingen till fullo erlagts. 
 

Ärendet 
Försäljning av fastigheten Sundsvall Granlo 3:351. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00446-3 - Försäljning av 

fastigheten Granlo 3:351 
• Bilaga_1_KÖPEAVTAL_Granlo_3_351 
• Karta orientering av Granlo 3-351 
_ _ _ _ 
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§ 112 Försäljning av Linjearbetaren 1 
(SBN-2021-00122-2) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till avtal, överenskommelse om 
fastighetsreglering, beträffande fastigheterna Linjearbetaren 1 och 3 
mellan Sundsvalls kommun och Mitthem AB. 
 
att efter godkännande av avtal enligt ovanstående delegera till 
stadsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna avtalet. 
 

Ärendet 
Kommunen överlåter fastigheten Linjearbetaren 1 till Mitthem AB. 
Inom fastigheten som ligger invid Bågevägen i Bosvedjan finns två 
byggrätter för punkthus.  
 
I ersättning för överlåtelsen erhåller kommunen 4 800 000 kronor. 
Fastigheten framgår av bifogat avtalsförslag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00122-2 - Försäljning av 

Linjearbetaren 1 
• Bilaga Linjearbetaren 1 Avtal undertecknat av en part Mitthem 

AB 
_ _ _ _ 
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§ 113 Detaljplan för Bostäder utmed Thulegatan, 
Skrivaren 20, beslut om planbesked 
(SBN-2019-00561-9) 
 

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

Ärendet 
Fastighetsägaren till Skrivaren 20 har kommit in med en ansökan om 
att ändra gällande detaljplan på rubricerad fastighet. Syftet med 
ansökan är att marken som idag används som parkeringsyta ska 
avstyckas och omvandlas till att inrymma en byggrätt för 
flerbostadshus i 5-6 våningar med ca 25 lägenheter samt ett 
underjordiskt garage i 1-2 plan för totalt 20-40 personbilar. Sökanden 
äger marken och avser att bebygga fastigheten med flerbostadshus. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2019-00561-9 - Detaljplan för Bostäder 

utmed Thulegatan, Skrivaren 20, beslut om planbesked 
• Bilaga till beslut om planbesked Skrivaren 20 
_ _ _ _ 
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§ 114 Köpmangatan 10 Aeolus 5 Beslut om 
antagande 
(SBN-2017-00032-48) 
 

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

Ärendet 
Planen syftar till att medge bostadsändamål och göra den befintliga 
användningen av vindsvåningen planenlig.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2017-00032-48 - Detaljplan för Aeolus 5, 

Köpmangatan 10,  Beslut om antagande 
• Planhandling antagande 
_ _ _ _ 
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§ 115 Detaljplan för Västland 26:39, Sundsbruk, 
beslut om granskning 
(SBN-2018-00860-35) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att ställa ut detaljplanen för 
granskning enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har mottagit en ansökan från IB Sundsvall 
Holding AB (SBB) om att förtäta med nya flerbostadshus inom den 
befintliga fastigheten. Ansökan innefattar fyra nya flerbostadshus. 
För att kunna tillgodose behovet av fler bostäder inom Sundsvalls 
kommun anses detta förtätningsförlag vara ett steg i rätt riktning. 
Sundsbruk är ett av flera stadsdelscentrum runt Sundsvalls stadskärna 
som pekas ut i ÖP2021 som ett lämpligt utvecklings- och 
förtätningsområde, där målet är att öka attraktiviteten för platsen. 
Detta genom att exempelvis erbjuda bättre tillgänglighetsanpassade 
bostäder med hiss.  

Överläggning 
Magnus Ydmark och Susanne Klockar svarar på ledamöternas frågor. 
 
Protokollsanteckning 
Signe Weiss (M), Bertil Kjellberg (M) och Lars Holmgren (L) önskar 
få följande anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden 
godkänner. 
 
Vi är tveksamma till planen då området har många hyresrätter. 
Planen skapar ej mer attraktivitet för platsen genom att tillföra hus 
med hiss (då det redan finns i närområdet) eller att planen ger en 
stadsgata. Precis som det framgår av de generella riktlinjerna i 
ÖP2021 behövs istället attraktiva bostadsrätter och småhus på väl 
utvalda platser. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2018-00860-35 - Detaljplan för Västland 

26:39, Sundsbruk, beslut om granskning 
• Bilaga 2_Skuggstudie 
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• Bilaga 3_Dagvattenutredning 
• Bilaga 4_Trafikbullerutredning 
• Bilaga 5_Riskbedömning 
• Bilaga 6_Historisk beskrivning 
• Bilaga 7_Provtagningsplan 
• Bilaga 8_Provtagningsresultat 
• Bilaga 9_Undersökning av miljöbedömning 
• Granskningshandling Västland 26_39 
_ _ _ _ 
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§ 116 Sättna-Östanå 16:1 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
(SBN-2021-00253-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten  
Sättna-Östanå 16:1. 
 
Villkor 

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

• Riktvärden för buller får inte överskridas vid nybyggnation. 
 

• Brandskyddsavstånd enligt yttrande från E:ON på minst 5 
meter till befintlig transformatorstation ska upprätthållas mot 
brännbara 
byggnadsdelar eller brännbart upplag. 

 
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. 
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• 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. 
 

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 

• Förhandsbesked upphör att gälla om ansökan om bygglov inte 
inlämnats 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 Sättna-Östanå 16:1. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00253-1 - Sättna-Östanå 16:1 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
• Bilagor Sättna-Östanå 16_1 
• Karta 2 
_ _ _ _ 
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§ 117 Sättna-Östanå 16:1 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
(SBN-2021-00470-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten  
Sättna-Östanå 16:1. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen ska tas om hand 
inom den planerade fastigheten och inte föras vidare. I 
samband med framtida bygglovsansökan och innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 
 

• Inom E:ONs befintliga ledningsgatan på 25 meter får inga 
byggnader uppföras, elsäkerhetsavstånd ska minst vara 6 
meter från närmaste fas till byggnad. E:ON kommer ånyo att 
remitteras i samband med framtida bygglovsansökan.  
 

• Riktvärden för buller får inte överskridas vid nybyggnation. 

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 markradom och gällande 
grundförhållanden. 
 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel, KML 2 kap. Vid eventuella fynd så måste arbetet 
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 
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• Den karta som den sökande bifogar ärendet betraktas som 
ungefärlig. Fastigheters slutliga utformning beslutas av 
Lantmäterimyndigheten. 
 

• Situationsplan i ansökan om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 
 

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 

• Förhandsbesked upphör att gälla om ansökan om bygglov inte 
inlämnats 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 Sättna-Östanå 16:1. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00470-1 - Sättna-Östanå 16:1 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
• Bilagor Sättna-Östanå 16_1 
• Karta 2 
_ _ _ _ 
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§ 118 Njurunda-Ängom 17:4 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus 
(SBN-2021-00468-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten 
Njurunda-Ängom 17:4. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen ska tas omhand 
inom de planerade fastigheterna och inte föras vidare. I 
samband med framtida bygglovsansökan och innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
• Riktvärdena för buller får inte överskridas vid nybyggnation. 

 
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. 
 

• Förhandsbesked 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 fritidshus på 
fastigheten Njurunda-Ängom 17:4.  

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00468-1 - Njurunda-Ängom 17:4 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 
• Bilagor - Njurunda-Ängom 17_4 
_ _ _ _ 
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§ 119 Ön 3:14 – Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett garage 
(SBN-2021-00469-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av garage på fastigheten Ön 3:14. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen ska tas om hand 
inom de planerade fastigheterna och inte föras vidare. I 
samband med framtida bygglovsansökan och innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
• Eventuella överskottsmassor provtas om de ämnas 

transporteras bort från fastigheten alternativt köras till en 
godkänd mottagare då risk för föroreningar över riktvärden 
(KM/MKM) finns. 

 
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. 
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• Situationsplanen i ansökan om bygglov ska grundas på 
nybyggnadskarta. 

 
• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 

 
• Förhandsbesked 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 garage på 
fastigheten Ön 3:14. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00469-1 - Ön 3:14 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett garage 
• Bilagor - Ön 3_14 
_ _ _ _ 
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§ 120 Snedhörnet 1 - Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, sophus, parkeringsplatser och 
stödmur 
(SBN-2021-00471-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) 9 kap 30 § ge 
bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus, ett sophus, 
parkeringsplatser och stödmur på fastigheten Snedhörnet 1. 
 
Information:  
• Ett beviljat lov upphör att gälla om åtgärden som lovet avser inte 

har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från den 
dagen då beslutet vann laga kraft. Det beviljade lovet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden innan startbesked givits.  

 
• Åtgärden får inte påbörjas förrän ett startbesked har beslutats 

enligt 10 kap. 3 § PBL. Se mer information i det separata 
dokumentet med information om start- och slutbesked.  

 
• För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. 

Förvaltningen godkänner byggherrens förslag på certifierad 
kontrollansvarig: Martin Lagerlind, Sundsvall.  

 
• 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 givits. Lovet kungörs två 
arbetsdagar efter att protokollet har justerats.  

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

 
• Innan åtgärden som omfattas av lovbeslutet har färdigställts 

måste slutbesked ha meddelats av stadsbyggnadsnämnden enligt 
10 kap. 4 § PBL. 
 

• Fasta fornlämningar skyddas enligt kulturminneslagens andra 
kapitel. Vid eventuella fynd ska arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen ska kontaktas. 

 
• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
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• Dagvatten inklusive snö ska tas omhand inom fastigheten och 

inte föras vidare till eller orsaka olägenheter för andra. 
 

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

 

Ärendet 
Aktuellt ärende avser nybyggnad av ett flerbostadshus avsett för 
seniorbostäder för boende som är minst 55 år på fastigheten 
Snedhörnet 1. Planerat projekt omfattar även ett sophus, stödmur och 
parkeringsplatser. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00471-1 - Snedhörnet 1 - Bygglov 

för nybyggnad av flerbostadshus, sophus, parkeringsplatser och 
stödmur 

• Bilagor Snedhörnet 1 
• Sol- och skuggstudie Snedhörnet 1 
• Snedhörnet, översiktskarta 
• Riksbyggen_BRF_Grönbodal_Gatubild_ZynkaVisual_210517_L

OW 
• Riksbyggen_BRF_Grönbodal_Innergård_ZynkaVisual_210517_

LOW 
• Synpunkter Snedhörnet 4 
• Synpunkter Snedhörnet 5 
_ _ _ _ 
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§ 121 Stolpås 1:14 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
(SBN-2021-00476-1) 
 

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

• Dagvatten från den framtida etableringen ska 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 beviljats. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Stolpås 1:14. 
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Protokollsanteckning 
Lars Holmgren (L) önskar få följande anteckning noterad till 
protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 
Trafiksituationen på Alnö är besvärlig särskilt kring bron. Alnö är en 
attraktiv plats för byggande av bostäder. Trafikverket överklagar 
regelbundet byggnadslov och förhandsbesked som kommunen 
lämnat.  Detta förhållande är inte tillfredställande både för berörda 
medborgare och övriga skattebetalare. Vi yrkar att till ärendena som 
angivits ovan kompletteras med en tilläggsatt-sats: - att 
Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att uppta förhandlingar med 
Trafikverket för att lösa situationen på Alnö. Resultat av dessa 
förhandlingar ska redovisas på varje Stadsbyggnadssammanträde 
tills frågan är löst. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00476-1 - Stolpås 1:14 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
• Stolpås 1 14 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 122 Bundsböle 2:22 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av 3 st. enbostadshus 
(SBN-2021-00480-1) 
 

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 ska 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 beviljats. 

 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus 
på fastigheten Bundsböle 2:22. 
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Överläggning 
Anders Hedenius svarar på ledamöternas frågor. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00480-1 - Bundsböle 2:22 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus 
• Bundsböle 2 22 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 123 Bundsböle 2:23 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av 3 st. enbostadshus 
(SBN-2021-00481-1) 
 

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 ska 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 beviljats. 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus 
på fastigheten Bundsböle 2:23. 
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Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00481-1 - Bundsböle 2:23 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st. enbostadshus 
• Bundsböle 2 23 bilagor 
_ _ _ _ 
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§ 124 Nacksta 6:65 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av 2 st enbostadshus 
(SBN-2021-00495-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 2 st. 
enbostadshus med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen ska 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 beviljats. 

 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 2 st. enbostadshus 
på fastigheten Nacksta 6:65. 
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Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00495-1 - Nacksta 6:65 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus 
• Bilaga Nacksta 6 65 
_ _ _ _ 
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§ 125  Stångom 2:14 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus 
(SBN-2021-00496-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ge positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten  
Stångom 2:14. 
 
Villkor 

• Dagvatten från den framtida etableringen ska tas om hand 
inom de planerade fastigheterna och inte föras vidare. I 
samband med framtida bygglovsansökan och innan 
startbesked ges kommer underlag krävas in som redovisar 
dagvattenhanteringen. 

 
• Riktvärden för buller får inte överskridas vid nybyggnation. 

 
• I kommande bygglov remitteras E:ON ånyo då de har 

synpunkt  
om placering av kommande fritidshus i anslutning till 
befintlig 
0,4 kVs ledning som passerar fastigheten. 
 

• Sökande behöver ansöka om ny utfart enligt 39 § väglagen, 
ändring eller flytt av befintlig utfart kräver även tillstånd. 
 
Byggnader får inte placeras på ett avstånd mindre än 12 meter 
från vägområdet vilket är den byggnadsfria zonen. 
 
Ingenting får uppföras inom vägområdet och 
säkerhetsavståndet. 
Inom vägområdet krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från 
väghållaren för att utföra arbete och uppföra fast objekt. 
Säkerhetsavståndet ska vara minst 7 meter från vägkant då 
hastigheten är 80 km/h. 

 
Information 

• Stadsbyggnadsnämnden förutsätter att övriga berörda 
myndigheters godkännande fås och att byggnaden får en 
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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. 
 

• Eventuella servitut och ledningsrätter ska beaktas. 
 

• Förhandsbesked 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 fritidshus på 
fastigheten Stångom 2:14. 

Avgift 
Avgiften skickas ut separat i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-02-24. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00496-1 - Stångom 2:14 – 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 
• Bilagor - Stångom 2_14 
_ _ _ _ 
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§ 126 Bostadsanpassning hiss i egen fastighet 
(SBN-2021-00499-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bostadsanpassningsbidrag med 287 500 kr för installation 
av hiss i egen fastighet. 
 

Ärendet 
Marianne Petterson har ansökt om bostadsanpassningsbidrag för 
installation av en invändig hiss i sin bostad.  
 
Villan är av en suterrängmodell med entré på nedre plan och alla 
nödvändiga funktioner finns endast på det övre planet. Nivåskillnad 
gör det omöjligt att med utvändig ramp lösa utgång från övre plan. 
 
Transport från övre plan till plan med entréplan måste ske med hiss. 
Antingen utvändigt eller invändigt.  
 
Offerter på olika lösningsförslag är intagna och invändig vertikalhiss 
från Swedelift Partillehiss AB har den förmånligaste lösningen.  
 
Installationskostnaden är 287 500 kr inklusive moms. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00499-1 - Bostadsanpassning hiss i 

egen fastighet 
_ _ _ _ 
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§ 127 Utökad delegation av bygglovsärenden 
under sommaren 2021 
(SBN-2021-00500-1) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ge utökad delegation till avdelningschef för Bygglov, Alexandra 
Lagerlund, och biträdande Stadsbyggnadsdirektören och tillika 
Stadsarkitekt Anders Bolin var för sig och under perioden 2021-06-
21 till och med 2021-08-25, samt 
 
att den utökade delegationen begränsas till följande ärendetyper:  
- Förhandsbesked, enl. 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) 
- Nybyggnad utanför område med detaljplan och 
områdesbestämmelser, enl. 9 kap. 31§ och 31a § plan- och bygglagen 
- Ny- och tillbyggnad  som innebär en liten avvikelse, enl. 9 kap. 31b 
§ och 31c § och 31d § plan- och bygglagen 
- Strandskyddsdispenser, enl. 7 kap. 18c § och 18d § miljöbalken.  
 

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Stadsbyggnadsnämnden ger 
avdelningschef för bygglov Alexandra Lagerlund och biträdande 
Stadsbyggnadsdirektören och tillika Stadsarkitekten Anders Bolin 
delegation att besluta i bygglovsärenden och strandskyddsdispenser 
under sommaren 2021.  

Överläggning 
Alexandra Lagerlund svarar på ledamöternas frågor. 

Protokollsanteckning 
Signe Weiss (M) och Lars Holmgren (L) önskar få följande 
anteckning noterad till protokollet, vilket ordföranden godkänner. 
 
Vi anser att det primära i detta beslut är att bibehålla en hög 
servicegrad för kommuninvånarna och det sekundära är 
förvaltningens intäkter. 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00500-1 - Utökad delegation av 

bygglovsärenden under sommaren 2021 
_ _ _ _ 
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§ 128 Redovisning av delegationsbeslut Juni 2021 
(SBN-2021-00029-11) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande beslut fattade med 
stöd av delegation: 
 
Förvaltningsövergripande 
Delegationslista personalärende 2021-01-01—2021-05-31 
(enligt delegation, punkt 20.5.2 samt 20.2.1). 
 
Vidaredelegation – ta emot och signera delgivningar 
(enligt delegation, punkt 1.2.1). 
 
Mark- och exploateringsavdelningen 
Avslagsbeslut utlämning av allmän handling – Lomyran deponi 
(enligt delegation, punkt 1.7.1). 
 
Avslagsbeslut utlämning av allmän handling – Nyhamn 
(enligt delegation, punkt 1.7.1). 
 
Delgivning av beslut, Miljökontoret ärende MK-2021-442 - beslut 
om tillsynsavgift 
(enligt delegation, punkt 8.4.2). 
 
Delgivningskvitto – Länsstyrelsens avslagsbeslut – överklagande av 
förbud mot återvinning av avfall 
(enligt delegation, punkt 8.4.2). 
 
Delegationslista - fastighetsbildningsåtgärder 
(enligt delegation, punkt 10). 
Upplåtelse av offentlig plats 
(enligt delegation, punkt 11.14). 
 
Planavdelningen 
Beslut att inte överklaga lantmäteriförrättningar 
(enligt delegation, punkt 10.4). 
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Bygglovavdelningen 
Ärenden som rör bostadsanpassning maj 2021 
(enligt delegation, punkt 9.1). 
 
Rättidsprövning av överklagade beslut 
(enligt delegation punkt 1.11.1). 
 
Lov-/Anmälningsärende 2021-05-07 – 2021-06-03 
(enligt delegation, punkt 3.2.1 m.fl.). 
 
Strandskyddsdispenser 
(enligt delegation, punkt 8.1). 
 
Gatuavdelningen 
Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter 
(enligt delegation, punkt 14.1). 
 
Trafikföreskrifter/Väghållarbeslut 
(enligt delegation, punkt 14.2). 
 
Ärenden som rör p-tillstånd för funktionshindrade 
(enligt delegation, punkt 13.1). 

Överläggning 
Alexandra Lagerlund återkommer med svar på redovisning av 
delegationsbeslut på sammanträdet i augusti. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00029-11 - Redovisning av 

delegationsbeslut Juni 2021 
• Redovisning av delegationsbeslut Personalärenden - 20201101-

20210531 
• Vidaredelegation - ta emot och signera delgivningar 
• Avslagsbeslut allmän handling Nyhamn 
• Avslagsbeslut allmän handling Lomyran Deponi 
• Delgivningskvitto - Ärende MK-2021-442 - Beslut om 

tillsynsavgift 
• Delgivningskvitto - Länsstyrelsens beslut Överklagande av 

förbud mot återvinning av avfall 
• Delegationslista Fastighetsbildningsåtgärder 
• Delegationslista - Upplåtelse av offentlig plats 
• Delegationslista - Underrättelse om avslutad förrättning 
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• Delegationslista bostadsanpassning 
• Delegationsbeslut rättidsprövning 2021-05-07 till 2021-06-03 
• Delegationslista lovärenden 2021-05-07 till 2021-06-03 
• Delegationslista strandskydd 2021-05-07 till 2021-06-03 
• Lokala trafikföreskrifter m.m. 
• Delegationslista parkeringstillstånd funktionshindrade 
_ _ _ _ 
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§ 129 Ärenden för kännedom Juni 2021 
(SBN-2021-00030-9) 
 

Beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga dokumentationen till handlingarna. 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av följande dokumentation för 
kännedom: 

• Skönhetsrådets protokoll nr 11, 2021-04-16. 
• Skönhetsrådets protokoll nr 10, 2021-03-03. 
• Länsstyrelsens avslagsbeslut - Överklagande av förbud mot 

återvinning av avfall. 

Överläggning 
Magnus Ydmark och Martin Södergårds svarar på ledamöternas 
frågor. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00030-9 - Ärenden för kännedom 

Juni 2021 
• Skönhetsrådet protokoll 11 2021-04-16 
• Skönhetsrådets protokoll 10 2021-03-03 
• Länsstyrelsens beslut - Överklagande av förbud mot återvinning 

av avfall 
_ _ _ _ 
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§ 130 Övriga frågor Juni 2021 - 
Stadsbyggnadsnämnden 
(SBN-2021-00039-22) 
 
 

• Lars Holmgren (L) ställer frågor om påbörjade och planerade 
grävningsarbeten i Stenstan. Var ska det grävas? När ska det 
grävas? Hur kungörs grävningar? Vilken maxtid gäller för 
påbörjat arbete? Hur ersätts näringsidkare som lidit skada 
eller inkomstbortfall pga. grävarbeten? Vem ansvarar för ev. 
samordning av de grävarbeten som ska genomföras? 
 

- Maria Chruzander, avdelningschef gata, svarar på 
frågorna. 

 
• Signe Weiss (M) ställer en fråga om stadsarkitektens roll. 

 
- Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, svarar på 

frågan. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - SBN-2021-00039-22 - Övriga frågor Juni 2021 

- Stadsbyggnadsnämnden 
_ _ _ _ 
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