1

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
2019-09-16

2

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-09-16
Plats och tid

Skräddaren
kl. 14:00-19:00

Beslutande

Karl-Johan Karlsson (C) (ordförande)
Bo Olsson (S) (vice ordförande)
Lars Larsson (S)
Thomas Olofsson (S)
Karin Schagerlind (M)
Thorsten Larsson (M)
Björn Källhult (KD)
Christian Wiberg (MP)
Lennart Pettersson (S) ersätter Micaela Johansson (S)
Björn Dahlin (M) ersätter Daniél Nordh (C)
Henrik Mattsson (KD) ersätter Gabriel Munter (V)
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Boris Jernskiegg (SD)
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Lars Bolminger (L)
Anna Liedholm (Förvaltningschef)
Mika Lindberg (Avdelningschef ekonomi) §§142-144
Martin Wollhag (Verksamhetscontroller) §§142-144
John Eriksson (Avdelningschef kretslopp) §§142-153
Aila Hirvonen Bremerfors (Avdelningschef plan och bygg)
Cecilia Sjölin (Enhetschef plan) §§142-144
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§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156

Information
Grundläggande granskning 2019
Delårsbokslut 2019
Bälinge 9:4, ansökan om planbesked - Ärendet utgår
Ansökan om planbesked, Stadsingenjören 1
Centrum 1:18, bygglov för nybyggnad av park (bygglov dnr 2019-0328)
Alingsås-Hulabäck 2:62, strandskyddsdispens, nybyggnad av
transformatorstation (bygglov dnr 2019-214)
Arlid 1:5, strandskyddsdispens (bygglov dnr 2018-0488)
Bergsjödal 1:90, strandskyddsdispens för komplementbyggnad (bygglov dnr
2019-0083)
Västerbodarna 1:30, strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus och
garage (bygglov dnr 2019-0054)
VA-taxa
Renhållningstaxa
Delegerade beslut 2019
Meddelanden 2019
Övrigt
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§ 142

Information
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen, aktuell information
 SBK augusti-september
 Trafik och planering
 Gatuenheten
 Park- och natur
 Lägesrapport plan- och bygglovsenheten
o Personalsituation
 Lägesrapport kretsloppsavdelningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-09-16

§ 143 2019.404 SBN

Grundläggande granskning 2019
Ärendebeskrivning
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor,
likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för
revisorerna.
Bifogat frågeformulär - innehållande frågor om mål och måluppfyllelse, ekonomistyrning,
intern kontroll och riskanalys - utgör underlag i denna granskning. Frågorna utgör även
underlag inför revisorernas träffar med nämndpresidierna, vilka sker under september,
oktober och november..
Förvaltningen har upprättat förslag till svar på revisionens frågor. Se bilaga för frågor och
svar.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 124.
Beslut
Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar detta till revisorerna.
Beslutet justeras omedelbart.
Expedieras till
Kommunrevisionen, KPMG
Paragrafen är justerad
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§ 144 2019.201 SBN

Delårsbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per
31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i
delårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta
månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande
planering. I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp.
Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.
Skattefinansierade verksamheter
För nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett negativt resultat med ca
1 400 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten. De
handlingsplaner som samhällsbyggnadsnämnden antog i våras för att öka intäkterna och
därmed få en budget i balans har inte fullt ut kunnat implementeras i verksamheten till följd
av den resursbrist som förevarit, med en personalomsättning på 50 procent under perioden.
De aktiviteter i tidigare beslutade handlingsplaner som dock har genomförts har ännu inte
gett effekt på intäktssidan till följd av att detta arbete borde ha genomförts, eller i vart fall
påbörjats, redan under 2017 och 2018. Att under en period av fem månader, med befintliga
resurser, läka denna brist har därför inte varit praktiskt genomförbart.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan (se bilaga 2) som innehåller
åtgärder som kommer att genomföras under året. Syftet är ett nollresultat vid årets slut samt
att kunna lägga en budget i balans inför 2020.
Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 8 346 tkr inte kommer att förbrukas under året.
Avfall
Avfallsverksamheten prognosticerar ett underskott jämfört med budget på 1 323 tkr. Detta
innebär att skulden till abonnenterna vid årets utgång är noll. Dock påverkas inte
kommunens totala resultat.
Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 1 500 tkr inte kommer att förbrukas.
VA
VA-verksamheten prognosticerar i dagsläget ett driftunderskott motsvarande ca 1 936 tkr
som påverkar kommunens totala resultat. Skulden förväntas därmed vara noll vid årets
utgång.
Prognosen för investeringsmedlen visar att budgeten förväntas överskridas med ca 11 400
tkr på grund av förskjutningar i tidplaner samt akuta investeringsbehov som, om de inte
genomförs, kan leda till att kund, medarbetare eller miljö drabbas.
I den handlingsplan (se bilaga 2) som upprättats behandlas åtgärder rörande både drift och
investeringar. Till följd av att verksamheten är taxefinansierad enligt regelverket i Lag om
allmänna vattentjänster saknar samhällsbyggnadskontoret full ekonomisk rådighet över att i
nuläget hantera underskotten. För detta krävs kommunfullmäktiges beslut.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.
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Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 125. Arbetsutskottet beslutade då att
hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut. Sedan arbetsutskottets sammanträde
har följande justeringar gjorts i bokslutsdokumentet, vilket informeras om på
nämndsammanträdet:
 Sidan 9 och 32, En byggherredriven plan ändras till två st.
 Sidan 20 Följande mening tas bort: Tidigare vakantsatt tjänst som planchef har
besatts så att verksamhetsutveckling av planverksamheten kan prioriteras.
 Sidan 26 Nöjd medborgarindex gator och vägar utfall: utfallet ändras till 57.
 Sidan 28 Nyckeltal andel miljöbilar utfall: utfallet ändras till 61,7%.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M),
Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) yrkar att nämnden godkänner delårsbokslutet.
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Lennart Pettersson (S) yrkar bifall till
yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn
Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD).
Christian Wiberg (MP) lämnar följande yrkande: Yrkar på bordläggning av ärendet till följd av
att handlingar inte utkommit i rimlig tid innan sammanträdet till samtliga ledamöter i
nämnden. Möjligheten att läsa in sig och att därefter kunna komma med konstruktiv kritik i
detta centrala ärende har därför uteblivit.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska beslutas idag eller om det ska bordläggas, och finner att
det ska beslutas idag.
Ordförande finner att yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten
Larsson (M), Björn Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) ska bifallas.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.
Reservation
Christian Wiberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till
KS
Paragrafen är justerad
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§ 145 2019.129 SBN

Bälinge 9:4, ansökan om planbesked - Ärendet utgår
Paragrafen är justerad
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§ 146 2018.120 SBN

Ansökan om planbesked, Stadsingenjören 1
Ärendebeskrivning
En komplett begäran om planbesked har inkommit 2019-05-13 och kommunen ska ge
planbesked inom fyra månader angående avsikten att inleda ett planläggningsarbete.
Planbegärans syfte: Ansökan avser ändring av stadsplan A157 (från 1952) för kvar-teret
Stadsingenjören, avseende utökad byggrätt i syfte att förtäta med bostäder.
Planbeskedsansökan består av två alternativ till byggnation på platsen. I alternativ 1 föreslås
fyra punkthus i 3 och 4 våningar. 5 lägenheter på varje plan blir totalt 66 lägenheter från 1 till
3 rok. I alternativ 2 föreslås två längre huskroppar i 3 våningar med totalt 51 lägenheter.
Huskropparna föreslås placeras längs med gatan och därmed följer de den befintliga
strukturen i området.
Vid positivt planbesked ska kommunen bedöma när ett slutligt beslut om antagande av en
detaljplan kan komma att tas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen
kommer att antas eftersom planarbete är en prövning av ett antal olika frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska
avbrytas.
Förvaltningens yttrande
Tidigare beslut: Gällande stadsplan A157 antogs 1952 och anger bostadsändamål. Ytorna
som sökanden avser att bebygga är markerad med prickmark vilket innebär att byggnader
inte får uppföras. Det berörda kvarteret pekas i översiktsplanen ut som en värdefull
kulturmiljö.
Generell bedömning: Det är positivt med fler bostäder i Stockslycke. Kontoret be-dömer att
de båda alternativ som redovisas i planbeskedsansökan kan vara möjliga sätt att bebygga
den aktuella platsen. Eftersom ny bebyggelse på platsen innebär ett ingrepp i den befintliga
parkmiljön är det viktigt att marken planeras på ett sådant sätt att så mycket som möjligt av
de gröna ytorna kan bibehållas. Huskropparna bör placeras så att de kompletterar den
nuvarande bebyggelsestrukturen och befintliga träd bör sparas.
Kulturhistorisk bedömning: Aktuell fastighet ligger inom ett område som i inventeringen
”Kulturmiljöer Alingsås stad” från 2006, pekas ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö.
Bebyggelsen utgör ett mycket välbevarat och tidstypiskt exempel på efterkrigstidens
hyreshusbyggande med drag från stadsplaneideal om en ”stad i park” i en stadsdel som
exploaterades under 1940- och 1960-talen. Nybyggnation i den värdefulla miljön bör ske
med förstighet i såväl anpassning, placering och volym.
Eventuella avvikelser som utreds under planarbetet: Bebyggelsens anpassning till den
befintliga miljön avseende placering, solförhållanden, volym och utformning kommer att
studeras i det kommande planarbetet.
Exempel på utredningar som behöver tas fram: Solstudie, bullerutredning och ev.
trafikutredning. Parkeringssituationen i området behöver också ses över.
Justerandes sign
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Exempel på avtal som behöver upprättas: Planavtal.
Slutligt antagande: En detaljplan bedöms kunna antas under år 2021. En förutsättning för
detta är att sökanden skrivit under ett planavtal om finansiering av planarbetet senast våren
2020. Med jämna mellanrum beslutar kommunstyrelsen om en övergripande
detaljplanebeställning med prioritering mellan detaljplaner. Det innebär att tidpunkten för
antagande av en detaljplan kan komma att justeras.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 128.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked till att inleda ett planläggningsarbete för
Stadsingenjören 1, med avvikelser/kommentarer enligt samhällsbyggnadskontorets yttrande
ovan.
Expedieras till
SBK Plan (CS, JS, KB)
Paragrafen är justerad
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§ 147 2019.330 SBN

Centrum 1:18, bygglov för nybyggnad av park (bygglov dnr 2019-0328)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lekhus, trädkoja, paviljong samt portal samt rivning
av befintlig paviljong/scen på fastigheten Centrum 1:18.
Lekhusens sammanlagda byggnadsarea är 41,85 kvm. Nockhöjden är 2;82 meter.
Fasadmaterial av stående träpanel i gul kulör S1515-Y20R och taket beläggs med takshingel
i mörkgrå kulör S8005-G20Y, ”stallet” får röd kulör, S5040-Y80R. Del av lekhuset placeras 2
meter från tomtgräns till fastighet Järta 3.
Träkojans byggnadsarea är 10 m2, nockhöjd 3,61 meter. Träkojan byggs runt ett träd och
placeras 1,81 meter ovan mark. Fasadmaterial av stående träpanel i gul kulör, S1515-Y20R,
och takbeläggning av mörkgrå takpapp, S8005-G20Y.
Paviljongens byggnadsarea är 28 m2 och byggnadshöjd 2,78 meter. Träkonstruktionen får
röd kulör, S5040-Y80R och takbeläggning i grön plåt, S8005-G20Y, samt betongfundament.
Entré till parken, portal, uppför i två trästolpar med stolphatt av metall. Stolparna är 3,0 meter
höga och får röd kulör, NCS S5040-Y80R. Stolphatten är 4,4 meter lång och i pulverlack i
grön kulör, RAL 6009.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av äldre stadsplan, A 473, (från 1985). Bestämmelserna som gäller för
fastigheten innebär bland annat att platsen är avsedd för parkändamål.
För kvarteret finns ingen bestämmelse om minsta avstånd till gräns. Därmed skall 39 § i
1959 års byggnadsstadga tillämpas som en bestämmelse i planen, d v s att minsta tillåtna
avstånd till tomtgräns är 4,5 meter.
Fastigheten ligger inom kulturhistoriskt värdefull miljö som om omnämns i Kulturmiljöprogram
för Alingsås kommun (antaget av Kommunfullmäktige 2018-04-25). Detta innebär att nya
byggnader ska anpassas till den befintliga trästadsbebyggelsen.
Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av riksintresse för kulturmiljövård.
Yttranden
Berörd granne (Järta 3) har getts möjlighet att yttra sig med anledning av att 39 § i 1959 års
byggnadsstadga tillämpas som en bestämmelse i planen, d v s att minsta tillåtna avstånd till
tomtgräns är 4,5 meter. Sakägarintyg, utan invändningar mot den ansökta åtgärden, finns
från de berörd granne.
Yttrande från sökande. Järtas park är Alingsås mest centrala park och syftet med
Justerandes sign
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förändringsarbetet är att höja attraktiviteten och göra den till en naturlig mötesplats i
stadskärnan.

Skäl till beslut
Åtgärden överensstämmer med detaljplanens syfte.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det kulturhistoriska värdet av trästaden och Järtas
park inte förvanskas till 8 kap 13 § PBL samt att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga
bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden är sådan karaktär att en kontrollansvarig
inte krävs, enligt 7 kap 5 § 3p. PBF.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden är sådan karaktär att en kontrollansvarig
inte krävs, enligt 7 kap 5 § 3p. PBF.
Beredning
Ärendet har tidigare behandlats av SBN, 2019-08-26 §. Nämnden återremitterade då ärendet
för utredande av eventuell jävssituation. Sökande är nu kommundirektören.
Beslut
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § och rivningslov 9 kap 34 plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
Startbesked medges enligt 10 kap 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked beslutar Samhällsbyggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs.
Upplysningar
Enligt 9 kap 42 a § PBL får ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov verkställas
fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap 41 a § PBL, även om det inte har
fått laga kraft. Det innebär att åtgärderna inte får påbörjas innan dess.
Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Innan byggnaden tas i bruk ska ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. Om
byggnaden tas i bruk innan slutbesked har givits är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att
påföra byggherren en byggsanktionsavgift.
Utstakning samt lägeskontroll ska utföras av behörig mätningstekniker. Kommunens GISavdelning kan utföra detta. Kontakta Samhällsbyggnadskontorets GIS-avdelning om avgifter
etc. E-post: gis@alingsas.se
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Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Tidsfristerna för handläggningen har överskrids med fem veckor, varmed den totala
kostnaden på 13 527 kronor har reduceras till 6 729 kronor. Den delen av avgiften som inte
ska reduceras är för beslut om startbesked, beslut om slutbesked och framställning av
arkivbeständiga handlingar.
Avgiften för bygglovet är 6 729 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura sänds separat.
Handlingar som ingår i beslutet
Benämning: Ankomststämplad:
 Ansökan 2019-05-15
 Nybyggnadskarta 2019-05-15
 Illustrationsplan 2019-05-15
 Ledningsplan 2019-05-15
 Plan- och fasadritning, paviljong 2019-05-15
 Portalritning 2019-05-15
 Sektionsritning, lekhus 2019-05-15
 Fasadritning, lekhus 2019-05-15
 Planritning, lekhus 2019-05-15
 Plan-, fasad- och sektionsritning, koja 2019-05-15
Expedieras till
Sökanden; Grannar fk (Järta 1, Järta 2, Järta 4, Hjorten 4, Jägaren 16, Enigheten 7);
Sakägare fk (Järta 3); GIS-handläggare fk, TF(GIC) fk, PoIT, Akten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-09-16

§ 148 2019.396 SBN

Alingsås-Hulabäck 2:62, strandskyddsdispens, nybyggnad av
transformatorstation (bygglov dnr 2019-214)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2019-03-28 och avser strandskyddsdispens nybyggnad av
transformatorstation på fastigheten ALINGSÅS-HULABÄCK 2:62. Den föreslagna åtgärden
innebär att man ersätter den gamla stationen men en ny på samma plats.
Åtgärden utförs inom strandskyddat område för sjön Färgen. Strandskyddet för Färgen är
300 meter. Den föreslagna byggnadsplatsen berörs av områdesbestämmelser 10,
Stugområdet Alingsås-Hulabäck mm. Området berörs av riksintresse för friluftsliv för DelsjöHärskogenområdet.
Vid platsbesök 2019-08-21 upptäcktes inga skyddsvärda biotoper.
Bestämmelser
Platsen för den planerade nätstationen ligger inom strandskyddsområde. Syftet med
strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 7 kap.
13 § 2 st miljöbalken.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan ske utanför området.
Bedömning
Transformatorstationen får betraktas som en byggnad. Det är således förbjudet att uppföra
byggnaden utan dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att punkt 5 i 7 kap. 18 c § miljöbalken i detta fall är ett
tillämpbart särskilt skäl för att medge dispens för åtgärden (området behöver tas i anspråk för
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Strandskyddets syften bedöms inte motverkas med åtgärden. Att ha tillgång till elektricitet får
anses som ett angeläget intresse för de boende i området. Av ansökan framgår att det finns
en äldre transformator på platsen varför den nya stationens inverkan på strandskyddets
syften väntas bli begränsad.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att livsvillkoren för djur- och växtlivet inom
strandskyddszoner inte väsentligt förändras.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden är förenlig med kraven på en från allmän
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken).
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 130.
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Beslut
Strandskyddsdispens beviljas med stöd av samt 7 kap 18 c § p1 och 2 miljöbalken (MB). För
att uppföra en transformatorstation. Särskilt skäl för undantag från
strandskyddsbestämmelserna är området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Endast den markyta som transformatorstationen upptar genom sina yttermått, får ianspråktas
för ändamålet.

Upplysningar
Besluten om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas byggnadsarbetet innan bygglov
erhållits.
Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom
tre veckor från delgivning.
Avgiften för bygglovet är 10 694 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura sänds separat.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Expedieras till
Sökanden, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten
Bilagor: Hur man överklagar, Karta
Paragrafen är justerad
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§ 149 2019.303 SBN

Arlid 1:5, strandskyddsdispens (bygglov dnr 2018-0488)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för befintligt växthus. Sökandes skäl för ansökan är att
området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Fastigheten är en större bostadsfastighet om 105132 m2. På platsen finns ett enbostadshus,
en ladugård och ett växthus som är uppfört utan strandskyddsdispens (bilaga 1).
Förhållandena på platsen
Byggnadsplatsen är inom strandskyddsområde för sjön Anten, nordvästra delen av
kommunen. För platsen gäller utökat strandskyddsområde till 300 meter. Länsstyrelsen har
bedömt att sjön Anten med strandområden hyser mycket höga värden för såväl friluftslivet
som för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen har bedömt att ett utvidgat strandskydd till 300
meter kring sjöarna är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa möjligheterna för friluftsliv
samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet i området.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger utanför
sammanhållen bebyggelse. Alingsås översiktsplan 2018, anger för området: område för
värdefulla kulturmiljöer, sammanhängande område för värdefull natur, samt riksintresse för
kulturmiljövård Antens västra strand, riksintresse för friluftsliv Nr FP 8 Risvedenområdet samt
riksintresse för naturvård enligt Miljöbalken.
Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 c p 1 § miljöbalken beaktas om
den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Växthuset har i detta fall placerats på gårdsplanen i
anslutning till bostadshuset, inom etablerad tomtplats. Avstånd till strandlinjen är ca 95
meter. Tomtplatsen är markerad med staket mot sjön. Eftersom platsen idag utgörs av
gräsmatta i en trädgård bedöms dispensen förenlig med strandskyddets syften. Åtgärden
bedöms inte utöka hemfridszonen mer än obetydligt och det finns därför ett särskilt skäl för
strandskyddsdispens.
Den ansökta åtgärden bedöms inte strida mot riksintresset för kulturmiljövården eller
riksintresset för friluftslivet, då de placeras inom befintlig tomtplats. Den för åtgärden aktuella
platsen bedöms inte besitta några unika värden för riksintresset.
Då platsen inte bedöms inneha några särskilda naturvärden och då allmänhetens långsiktiga
tillgång till strandområden tillgodoses, strider dispensen inte mot strandskyddets syften.
Strandskyddsdispens kan därför beviljas.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 131.
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Beslut
Strandskyddsdispens ges för befintligt växthus på fastigheten Arlid 1:5, vid sjön Anten i
enlighet med situationsplan/karta, bilaga 1. Dispens ges med stöd av 7 kap 18 c § p 1
miljöbalken (MB).
Avgift för denna ansökan är 10 465 kronor.
Upplysningar
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte
har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte
har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).
Överprövning och överklagande
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller inte.
Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se
bilaga). Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan
några åtgärder vidtas.
Hur man överklagar: Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga.
Aktuella bestämmelser
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller vid
havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 100 m från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan dock
vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§
miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2)
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt, (3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken. Om det finns
särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 §
miljöbalken förenas med villkor.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt
7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
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tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära
läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av
landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället
beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus
(7 kap. 18 d § miljöbalken).
Expedieras till
Sökanden, Länsstyrelsen
Bilagor: Situationsplan, Ansökan, Foton från platsen, 2 st.
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§ 150 2019.390 SBN

Bergsjödal 1:90, strandskyddsdispens för komplementbyggnad (bygglov
dnr 2019-0083)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av två komplementbyggnader på
fastigheten Bergsjödal 1:90. Komplementbyggnaderna är en garage- och förrådsbyggnad på
ca 120 m2 samt en carport på ca 30 m2. På den plats där garage- och förrådsbyggnaden är
tänkt att placeras finns en befintlig komplementbyggnad, denna är tänkt att tas bort innan
uppförandet av den nya komplementbyggnaden.
Fastighetens storlek är 2 467 m2. Avståndet från byggnaderna till vattnet, sjön Mjörn, blir ca
40 meter vardera. Strandskyddet är vid fastigheten 300 meter.
Den för åtgärden aktuella platsen ligger inom riksintresse för naturvård (Anten – Mjörn). I
översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10-31) ligger fastigheten inom ett
sammanhängande område med värdefull natur. Fastigheten ligger även inom ett område
med hög skyddsnivå för enskilda avlopp.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att det aktuella området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknas betydelse
för strandskyddets syften.
Bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras.
Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden
i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2 Lag (2009:532).
Enligt MB 7 kap 18 c § 1 p får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger. Den aktuella
tomtplatsen är tydligt definierad genom en gammal stenmur i tomtgräns mot norr och söder.
Mot öster är tomtgränsen definierad genom en stenmur, en grind samt befintlig bebyggelse
på grannfastigheten, precis intill fastighetsgränsen. Avståndet mellan de tänkta byggnaderna
och tomtgränsen åt väster (tillika fastighetsgräns) är så stort att de nya byggnaderna inte
bedöms riskera att utöka den upplevda tomtplatsen. Ingen utökning av hemfridszonen
(tomtplatsen) bedöms därför ske. Allmänhetens tillgång till strandområdet samt påverkan av
växt- och djurliv bedöms inte förändras.
Den ansökta åtgärden bedöms inte strida mot riksintresset för naturvård, då byggnaderna
placeras inom befintlig tomtplats. Den för åtgärdena aktuella platsen bedöms inte besitta
några unika värden för riksintresset.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 132.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för två
komplementbyggnader på fastigheten Bergsjödal 1:90.
Hela fastigheten Bergsjödal 1:90 får tas i anspråk som tomtplats. Tomtplatsavgränsning
redovisas därför inte separat.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 694 kronor. Faktura sänds separat.
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens inom tre veckor
från delgivning.
För de tänkta byggnaderna krävs även bygglov utifrån plan- och bygglagen, detta prövas (vid
beviljad strandskyddsdispens) i separat ärende.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan
startbesked utfärdats.
Handlingar som tillhör beslutet:
 Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-02-06
 Illustration carport, 2019-02-06
 Situationsplan, Karta, 2019-06-24
 Produktblad, garage- och förrådsbyggnad, 2019-06-24
Expedieras till
Sökande, Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten
Paragrafen är justerad
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§ 151 2019.389 SBN

Västerbodarna 1:30, strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus
och garage (bygglov dnr 2019-0054)
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2019-01-23 och avser Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
och garage på fastigheten VÄSTERBODARNA 1:30 (Munters väg 18).
Det befintliga huset skall ersättas i sin helhet med en utformning lik det äldre huset.
Bostadshuset kommer att uppföras på befintlig stengrund med modern standard vad gäller
till exempel isolering, invändig takhöjd m.m. det är tänkt att ha faluröd träfasad likt befintlig
byggnad och vitta fönster. Detaljer skall i möjligaste mån bevaras. Garaget ersätter det
gamla med en något större byggnad.
Fastighetens totalareal är 173 886,5 m2. Avståndet från hus och garage till vattnet, sjön
Mjörn, blir ca 75 m respektive 42 m. Strandskyddet är vid fastigheten 300 meter.
Den för åtgärden aktuella platsen ligger utanför planlagt område och områdesbestämmelser
men inom kommunal kulturmiljö.
För den tänkta åtgärden krävs bygglov utifrån plan- och bygglagen. Ansökan om rivning och
bygglov är inkommen till Samhällsbyggnadskontoret, detta prövas (vid beviljad
strandskyddsdispens) i separat ärende.
Vid prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna får endast de sex
särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 § i miljöbalken beaktas. I detta fall åberopar sökanden
att det aktuella området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande
Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 1 p anger bland annat att inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras.
Enligt MB 7 kap 18 b § anges att kommunen i det enskilda fallet får ge dispens från förbuden
i 15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a
§ 1 och 2 Lag (2009:532)
Enligt MB 7 kap 18 c § 1 p får man som särskilt skäl vid prövning av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som upphävandet
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 1 föreligger. Fri passage för
allmänheten finns invid stranden. Allmänhetens tillgång till strandområdet samt påverkan av
växt- och djurliv bedöms inte förändras. De planerade åtgärderna placeras på den delen av
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fastigheten som består av ianspråktagen tomtmark. Huset kommer att byggas på befintlig
stengrund och garaget ersätter det befintliga, dock med större storlek.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 133.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
och garage på fastigheten Västerbodarna 1:30.
Tomtplatsavgränsning (hemfridszon) är markerad på situationsplanen.
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörjas rivnings-/ byggnadsarbetet
innan rivning-/ bygglov erhållits.
Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom
tre veckor från delgivning.
Avgift för strandskyddsdispens är 10 694 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura sänds separat.
Beslutet kan överklagas. Se bilaga ”Hur man överklagar”.
Handlingar som tillhör beslutet:
Benämning: Ankomststämpel:
 Ansökan 2019-01-23
 Fasadritning 2019-01-23
 Fasad-, plan-, sektionsritning, garage 2019-01-23
 Situationsplan 2019-01-23
Expedieras till
Sökanden; Länsstyrelsen-natur Mkv, Akten
Paragrafen är justerad
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§ 152 2019.429 SBN

VA-taxa
Ärendebeskrivning
VA-taxan följer Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagens krav ingår avgifter för de tre
nyttigheterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten i VA-taxan. Avgifter får bestämmas som
anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift är en engångsavgift som ska
täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning och brukningsavgift är en periodisk
avgift som ska täcka drift- och underhållskostnader och andra kostnader som inte täcks av
anläggningsavgiften.
VA-verksamheten finansieras helt via VA-taxan och taxan sätts normalt en gång per år. En
höjning av taxan kommer att behövas under de kommande åren för att se till att
verksamheten kan fortsätta leverera god livsmiljö för Alingsås medborgare.
Verksamheten har under 2019 lidit av tidigare års avsaknad av framförhållning vilket
inneburit att verksamheten startat en mängd åtgärder för att säkerställa verksamhetens och
Alingsås flerårsstrategi.
Verksamheten står inför stora utmaningar, framförallt på avloppssidan, som genererar högre
driftkostnader och kräver stora investeringar i anläggningsbeståndet för att säkerställa
servicen för Alingsås medborgare och också ta höjd för kommande befolkningstillväxt.
Förvaltningens yttrande
Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen nu gör bedömningen att VA-taxans
brukningsavgifter behöver höjas med 30 % från den 1 januari 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på en 30 % ökning av VAtaxan från den 1 januari 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en 30 % ökning av
VA-taxan från den 1 januari 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M),
Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) yrkar att ärendet återremitteras, med anledning av
att det behövs mer beslutsunderlag för att se om man kan dela upp taxehöjningen under en
längre tid. Nämnden önskar exempelvis få ta del av historiska värden sedan cirka 10-15 år.
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Lennart Pettersson (S) och Christian
Wiberg (MP) yrkar bifall till yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M),
Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD).
Boris Jernskiegg (SD) och Mats Bjelkemyr (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga på om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras idag, och
finner att ärendet ska återremitteras.
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Beslut
Ärendet återremitteras, med anledning av att det behövs mer beslutsunderlag för att se om
man kan dela upp taxehöjningen under en längre tid. Nämnden önskar exempelvis få ta del
av historiska värden sedan cirka 10-15 år.
Paragrafen är justerad
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§ 153 2019.430 SBN

Renhållningstaxa
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontorets avfallsverksamhet är en avgiftsfinansierad verksamhet som
ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två
återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även ambulerande insamling av
farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för
Avfallsverksamhetens ansvar.
Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för
deponimassor på Bälinge deponi. Denna finansiering bör fasas ut för att verksamheten helt
skall finansieras via renhållningstaxan.
Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet, framförallt det brännbara
avfallet, matavfallet och träavfallet har ökat markant under 2019 och kommer att hålla i sig
kommande år.
Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2019 och bränsleprognoser förutspår
ökade bränslepriser även 2020 vilket innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.
Taxeförändring för förbättrad miljö-och arbetsmiljö
Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och
miljöriktigt sätt.
Alingsås har fortfarande ett fåtal (12) kunder som fortfarande använder säck för hämtning av
avfallet. Detta motverkar inte bara en god arbetsmiljö, utan motverkar också kommunens
målsättning att sortera avfallet. Eftersom ett av syftena med Renhållningstaxan är att styra
mot rätt beteende ute hos kunderna så är förvaltningens förslag att tjänsten säckhämtning
tas bort från Renhållningstaxan fr.o.m. 2020 eftersom andra kärllösningar finnes.
Alingsås kommun har satt som mål att öka materialåtervinningen och har också därför
investerat i fyrfackskärl och FNI-hämtning vilket gett goda resultat. Dock så har
anslutningsgraden stagnerat på strax över 60 % och målet vid införandet var 80 % för
villhushåll. För att ha möjlighet att nå målet så bör taxan mellan alternativen fyrfackskärl och
grönt/brunt kärl differentieras ytterligare för att styra mot målet 80 % anslutningsgrad och
därigenom öka materialåtervinningen. Förvaltningens förslag är en höjning med 10 %
förutom den generella höjningen på 11 %.
Förvaltningens yttrande
Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen gör bedömningen att för att nå en
ekonomi som är i balans behöver Renhållningstaxan höjas med 11 % från den 1 januari
2020.
Förvaltningens förslag till beslut:
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny renhållningstaxa,
innebärande en taxehöjning med 11 % att gälla från den 1 januari 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner även förvaltningens förslag om att:
 Säckhämtningstaxan avskaffas.
 Taxan för grönt/brunt-kärl höjs med ytterligare 10 % för villahushållen.
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny
renhållningstaxa, innebärande en taxehöjning med 11 %, samt förslag om att
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säckhämtningstaxan och taxan för grön/brunt kärl höjs med ytterligare 10 % för
villahushållen, att gälla från den 1 januari 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M),
Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) yrkar att ärendet återremitteras, med anledning av
att utredningen behöver kompletteras med bland annat information om hur ändringar i
hämtningsintervall kan påverka de olika kostnadsalternativen, samt historiska
kostnader/taxeökningar
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Lennart Pettersson (S) och Christian
Wiberg (MP) yrkar bifall till yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M),
Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD).

Beslut
Ärendet återremitteras, med anledning av att utredningen behöver kompletteras med bland
annat information om hur ändringar i hämtningsintervall kan påverka de olika
kostnadsalternativen, samt historiska kostnader/taxeökningar
Paragrafen är justerad
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§ 154 2019.005 SBN

Delegerade beslut 2019
Ärendebeskrivning
Genom sammanställning anmäls följande beslut fattade med stöd i nämndens
delegationsordning.
 Ordförandebeslut: Bygglov, nybyggnad av äldreboende
 Förvaltningschefsbeslut: Kreditering av faktura, Ändring av attesträttighet för Aila
Hirvonen Bremefors, Emelie Axelsson, Hans Persson, Peter Öhrn, Hanna Jonsson
och Anna Lindqvist.
 Ekonomi: Anstånd fakturor
 Bygglov: Beslut fattade i augusti - september 2019
 Planavdelningen: Beslut fattade i september 2019
 Trafikärenden: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Tillfälliga lokala föreskrifter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 155 2019.006 SBN

Meddelanden 2019
Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser
lämnas till handläggare för eventuell åtgärd och för kännedom till
samhällsbyggnadsnämnden.
 KS § 119, 2019-06-17, Ramberedning, förslag till ramar 2020-2022, Ärende
2019.049/077 SBN-009
 KS § 121, 2019-06-17, Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, maj. Ärende
2019.010/078 SBN-019
 KS § 123, 2019-06-19, Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun, Ärende 2019.201/078
SBN-006, 007
 KS § 107, 2019-06-03, Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 20192021, Ärende 2019.049/077 SBN-010
 KS § 103, 2019-05-29, Taxor offentlig plats i Alingsås kommun, Ärende 2019.035/072
SBN-006
 KS § 99, 2019-05-13, Uppdrag till kultur- och utbildningsnämnden – Utredning ishall,
Ärende 2019.423/200 SBN-001
 KS § 124, 2019-06-19, Uppdatering av reglementen, Ärende 2019.424/012 SBN-001
 KS § 100, 2019-05-13, Intresseanmälan – Nytt ärende Exploatera kommunal mark nr.
514, Ärende 2019.416/211 SBN-001
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.
Paragrafen är justerad
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§ 156

Övrigt
Paragrafen är justerad
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