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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Dnr SBN 2017/15 

§ 88 Val av justerare 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden utser Sven Gustafsson (M) att justera 
dagens protokoll. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr SBN 2017/16 

§ 89 Godkännande av dagordning 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden godkänner föreliggande dagordning med 
följande tillägg: 

 § 105 Tillfällig delegation. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr SBN 2016/292 

§ 90 Medborgarförslag: En cirkulationsplats i 
korsningen Nordenskiölds väg - gamla 
Nynäsvägen, dnr KS 2016/213 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget framförs önskemål att det ska anläggas en 
cirkulationsplats i korsningen Gamla Nynäsvägen/Nordenskiölds väg 
mot bakgrund av svårigheter att ta sig ut på Nynäsvägen, speciellt vid 
vänstersväng. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning till 
åtgärder i korsningen Nynäsvägen/Nordenskiölds väg med tanke på 
de stora förändringar i vägnätet kring Vega som är under 
genomförande. Mycket pekar på att genomfartstrafiken på 
Nynäsvägen förbi Vega kommer att minska vilket i så fall kommer att 
underlätta för fordon att ta sig ut från Nordenskiölds väg. 
Förvaltningen kommer följa trafikutvecklingen i korsningen 
Nynäsvägen/Nordenskiölds väg och utifrån trafiksituationen 
framöver kring aktuell korsningen ta ställning till behovet av konkreta 
förbättringsåtgärder i korsningen. 

Förvaltningens synpunkter 

Vad gäller svårigheter att från Nordenskiölds väg ta sig ut på 
Nynäsvägen finns tillfällen när köbildning uppstår på Nordenskiölds 
väg och tidsåtgången att komma fram till Nynäsvägen upplevs som 
besvärande lång. Under stora delar av dygnet finns inga problem att ta 
sig ut på Nynäsvägen. 

Förvaltningen har tagit del av statistik från Nobina om körtider för 
busslinje 835 turer över dygnet på sträckan mellan hållplatsen 
Tromsövägen på Nordenskiölds väg och håll-platsen Söderhagsvägen 
på Nynäsvägen. Avståndet mellan hållplatserna är knappt 500 meter. 
Medelkörtiden mellan hållplatserna under perioden feb-apr 2017 
under högtrafik måndag – fredag ligger som mest på knappt två 
minuter. Maximal körtid som uppmätts under perioden var 5 min och 
48 sek vilket Nobina kopplar till någon särskild händelse. Det finns 
även andra tillfällen när körtiden ligger mellan 3-5 minuter. 
Förvaltningen finner av Nobinas statistik att i normalfallet är 
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fördröjningen vid korsningen Nordenskiölds väg och Nynäsvägen 
någon minut och att motsvarande förhållande återfinns vid många av 
kommunens korsningar på huvudvägnätet runt om i kommunen. 

Det finns tankar om att bygga om korsningen Nynäsvägen/Norden-
skiölds väg till en cirkulationsplats. En ombyggnad av korsningen är 
en förutsättning för exploatering av fastigheten norr om 
Nordenskiölds väg mellan motorvägen väg 73 och Nynäsvägen enligt 
detaljplan D207 ”Del av Täckeråker 3:1 och 1:146 m fl”. Några 
konkreta planer på utbyggnad på fastigheten finns dock inte i 
dagsläget. 

Pågående och planerade vägprojekt i området såsom av ny trafikplats 
på motorvägen och nya cirkulationsplatser på Gudöbroleden vid 
trafikplats Handen samt tillkommande vägar i Vega och över Norrby 
gärde kommer påverka trafiken i området så att färre väljer att utnyttja 
Nynäsvägen genom Vega för genomfartstrafik vilket kommer att 
underlätta för fordon att ta sig ut från Nordenskiölds väg. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning till 
åtgärder i korsningen Nynäsvägen/Nordenskiölds väg med tanke på 
de stora förändringar i vägnätet kring Vega som är under genom-
förande. Förvaltningen kommer följa trafiksituationen i korsningen 
Nynäsvägen/Nordenskiölds väg och utifrån trafikutvecklingen kring 
korsningen ta ställning till behovet av konkreta förbättringsåtgärder. 

Förvaltningen har kontrollerat rapporterade trafikolyckor med 
personskada i den nationella olycksdatabasen STRADA för 
korsningen Nynäsvägen – Nordenskiölds väg. Under perioden år 
2000-2016 har ingen olycka inrapporterats. 

Förvaltningen kommer som en trimningsåtgärd undersöka 
möjligheten att ersätta befintlig stopplikt på Nordenskiölds väg vid 
färd ut på Nynäsvägen med väjningsplikt. Med väjningsplikt kan det 
bli något smidigare att ta sig ut på Nynäsvägen än när man har 
stopplikt genom att fler fordon i följd kan köra ut på Nynäsvägen 
utan att behöva stanna. Nackdelen kan vara att trafiksäkerheten kan 
påverkas något negativt av en ändrad väjningsreglering. 

Underlag för beslut 

- Medborgarförslag, daterad 2016-04-19. 
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Förslag till beslut 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

Sven Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 

   

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden 

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till trepartsalliansens förslag, att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen avseende 
behovet av hastighetssänkande åtgärder i Vega och en bättre 
trafiklösning i korsningen Nordenskiölds väg/Gamla Nynäsvägen. 
Bilaga. 

Ordförande Göran Svensson (S) bifaller trafik- och arbetsutskottets 
förslag. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem 
mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med trafik- 
och arbetsutskottets förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 

Sven Gustafsson (M), Kjell Larsson (M) och Peter Lilius (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt, Förslagsställaren 

För kännedom: KS/KF  
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Dnr SBN 2016/137 

§ 91 Medborgarförslag: om infrastrukturen i Vega 
KS 2016/23 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget framförs ett antal önskemål kring 
infrastrukturen i Vega: Önskemålen rör farthinder och skyltar på 
Vardövägen, utökad skyltning i området med gällande 
hastighetsgräns, förbättrad busstrafik i området med trafik till 
Gullmarsplan dygnet runt samt åtgärder i korsningen 
Nynäsvägen/Nordenskiölds väg för att underlätta utfärd från frän 
Vega. 

Förvaltningen har under 2016 utfört trafiksäkerhetsåtgärder vid 
korsningen Vardövägen/Ishavsvägen för att göra passagen över 
Vardövägen säkrare. Några planer på ytterligare farthinder på 
Vardövägen finns inte för närvarande. Förvaltningen avser inte 
placera ut ett stort antal så kallade upprepningsmärken om gällande 
hastighetsgräns utmed vägarna i Vega. Däremot kan något enstaka 
upprepningsmärke på lämplig plats bli aktuellt framöver. 

Vad gäller busstrafiken har kommunen löpande kontakter med 
Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting och Nobina om 
införande av busstrafik i området. Under 2016 har ett hållplatsläge på 
Vardövägen och ett hållplatsläge på Kolartorps allé börjat trafikerats. 
I takt med att området byggs ut finns förutsättningar för successiva 
förbättringar av busstrafiken. Utsikterna att erhålla busstrafik till 
Gullmarsplan dygnet runt måste bedömas som små. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning till 
åtgärder i korsningen Nynäsvägen/Nordenskiölds väg med tanke på 
de stora förändringar i vägnätet kring Vega som är under 
genomförande. Mycket pekar på att genomfartstrafiken på 
Nynäsvägen förbi Vega kommer att minska vilket i så fall kommer att 
underlätta för fordon att ta sig ut från Nordenskiölds väg. 
Förvaltningen kommer följa trafikutvecklingen i korsningen 
Nynäsvägen/Nordenskiölds väg och utifrån trafiksituationen 
framöver kring aktuell korsningen ta ställning till behovet av konkreta 
förbättringsåtgärder i korsningen. 
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Förvaltningens synpunkter 

Endast Förvaltningen har under 2016 utfört trafiksäkerhetsåtgärder 
vid korsningen Vardövägen/Ishavsvägen i form av ett upphöjt 
övergångställe för att göra passagen över Vardö-vägen säkrare. Under 
2016 har även ett upphöjt övergångsställe anlagt över Jökelvägen mot 
Måsövägen. I korsningarna Brusewitz väg/Vardövägen och Brusewitz 
väg/Jökelvägen har flervägsstopp införts vilket ger en bra 
fartdämpning och trafiksäker-hetseffekt. Några planer på ytterligare 
farthinder på Vardövägen finns inte för närvarande. 

Förvaltningen avser inte placera ut ett stort antal så kallade 
upprepningsmärken om gällande hastighetsgräns utmed vägarna i 
Vega. Däremot kan något enstaka upprepnings-märke på lämplig 
plats bli aktuellt framöver. Förvaltningen gör bedömningen att en fre-
kvent uppsättning av upprepningsmärken för gällande hastighetsgräns 
endast har en marginell påverkan på fordonsförares respekt för 
hastighetsgränsen. Det finns heller inga regler som föreskriver 
upprepningsmärken om hastighetsgräns måste sättas upp inom 
tättbebyggt område. 

Vad gäller busstrafiken i området har kommunen löpande kontakter 
med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting och Nobina 
om införande av busstrafik i området. Under 2016 har ett hållplatsläge 
på Vardövägen och ett hållplatsläge på Kolartorps allé börjat 
trafikerats. I takt med att området byggs ut finns förutsättningar för 
successiva förbättringar av busstrafiken. Utsikterna att erhålla 
busstrafik till Gullmarsplan dygnet runt måste bedömas som små. En 
fullgod kollektivtrafik i området kan erhållas först när 
pendeltågsstationen Vega är öppnad och att vägnätet genom 
Hermanstorp är utbyggt. 

Beträffande svårigheter att från Nordenskiölds väg ta sig ut på 
Nynäsvägen finns tillfällen när köbildning uppstår på Nordenskiölds 
väg och tidsåtgången att komma fram till Nynäsvägen upplevs som 
besvärande lång. Under stora delar av dygnet finns inga problem att ta 
sig ut på Nynäsvägen. 

Förvaltningen har tagit del av statistik från Nobina om körtider för 
busslinje 835 turer över dygnet på sträckan mellan hållplatsen 
Tromsövägen på Nordenskiölds väg och hållplatsen Söderhagsvägen 
på Nynäsvägen. Avståndet mellan hållplatserna är knappt 500 meter. 
Medelkörtiden mellan hållplatserna under perioden feb-apr 2017 
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under högtrafik måndag – fredag ligger som mest på knappt två 
minuter. Maximal körtid som uppmätts under perioden var 5 min och 
48 sek vilket Nobina kopplar till någon särskild händelse. Det finns 
även andra tillfällen när körtiden ligger mellan 3-5 minuter. 
Förvaltningen finner av Nobinas statistik att i normalfallet är 
fördröjningen vid korsningen Nordenskiölds väg och Nynäsvägen 
någon minut och att motsvarande förhållande återfinns vid många av 
kommunens korsningar på huvudvägnätet runt om i kommunen. 

Det finns tankar om att bygga om korsningen 
Nynäsvägen/Nordenskiölds väg till en cirkulationsplats. En 
ombyggnad av korsningen är en förutsättning för exploatering av 
fastigheten norr om Nordenskiölds väg mellan motorvägen väg 73 
och Nynäsvägen enligt detaljplan D207 ”Del av Täckeråker 3:1 och 
1:146 m fl”. Några konkreta planer på utbyggnad på fastigheten finns 
dock inte i dagsläget. 

Pågående och planerade vägprojekt i området såsom av ny trafikplats 
på motorvägen och nya cirkulationsplatser på Gudöbroleden vid 
trafikplats Handen samt tillkommande vägar i Vega och över Norrby 
gärde kommer påverka trafiken i området så att färre väljer att utnyttja 
Nynäsvägen genom Vega för genomfartstrafik vilket kommer att 
underlätta för fordon att ta sig ut från Nordenskiölds väg. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget är för tidigt att ta ställning till 
åtgärder i korsningen Nynäsvägen/Nordenskiölds väg med tanke på 
de stora förändringar i vägnätet kring Vega som är under 
genomförande. Förvaltningen kommer följa trafiksituationen i 
korsningen Nynäsvägen/Nordenskiölds väg och utifrån 
trafikutvecklingen kring korsningen ta ställning till behovet av 
konkreta förbättringsåtgärder. 

Förvaltningen har kontrollerat inrapporterade trafikolyckor med 
personskada i den nationella olycksdatabasen STRADA för 
korsningen Nynäsvägen – Nordenskiölds väg. Under perioden år 
2000-2016 har ingen olycka inrapporterats. 

Förvaltningen kommer som en trimningsåtgärd undersöka 
möjligheten att ersätta befintlig stopplikt på Nordenskiölds väg vid 
färd ut på Nynäsvägen med väjningsplikt. Med väjningsplikt kan det 
bli något smidigare att ta sig ut på Nynäsvägen än när man har 
stopplikt genom att fler fordon i följd kan köra ut på Nynäsvägen 



 
 

 Beslutande organ Dokumenttyp  Sida 
 Stadsbyggnadsnämnden Protokoll  14 (14) 

  Sammanträdesdatum   
  2017-06-15   

     
     

 

 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

utan att behöva stanna. Nackdelen kan vara att trafiksäkerheten kan 
påverkas något negativt av en ändrad väjningsreglering. 

Underlag för beslut 

- Medborgarförslag 2017-01-16. 

Förslag till beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden besluter i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

Sven Gustafson (M) deltar ej i beslutet. 

   

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden 

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till trepartsalliansens förslag, att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen avseende 
behovet av hastighetssänkande åtgärder i Vega och en bättre 
trafiklösning i korsningen Nordenskiölds väg/Gamla Nynäsvägen. 
Bilaga. 

Ordförande Göran Svensson (S) bifaller trafik- och arbetsutskottets 
förslag. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem 
mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med trafik- 
och arbetsutskottets förslag. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

   

Reservationer 

Sven Gustafsson (M), Kjell Larsson (M) och Peter Lilius (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

Förslagsställaren 

För kännedom: KS/KF 
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Dnr SBN 2016/435 

§ 92 Medborgarförslag: Sätt upp en permanent 
skylt i Västerhaninge centrum som visar var 
Röda Korset finns och med öppet tider 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget framförs önskemål att kommunen ska sätta upp 
en permanent skylt vid Västerhaninge centrum som visar mot Röda 
korsets lokaler vid Åbyplan och verk-samhetens öppettider. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen sätter upp vägvisare till inrättningar enligt 
vägmärkesförordningen till vik-tiga målpunkter vid behov. Det kan 
gälla sjukhus, vårdcentraler, större idrottsanläggningar och dylikt. 
Förvaltningen prövar även ansökningar om vägvisning med vägvisare 
till in-rättning från företag, föreningar och institutioner av olika slag. 
Exempel på detta är privata skolor, bilbesiktningar, mäklarfirmor och 
veterinärkliniker. Om förvaltningen god-känner ansökan sätts 
vägvisare upp på sökandes bekostnad. 

Vad gäller önskemålet om uppsättande av skylt till Röda korsets lokal 
är föreslagen skylt inte en vägvisare enligt vägmärkesförordningen 
utan kan betraktas som en typ av informationstavla eller reklamtavla. 
Skyltar av den typen fordrar bygglov enligt Plan- och bygglagen. 

Förvaltningen kommer inte sätta upp en skylt enligt 
medborgarförslagets önskemål utan föreslår att Röda korset kommer 
in med en ansökan om bygglov för aktuell skylt. Röda korset får 
därvid stå för kostnader för bygglovsprövning och vid godkänt 
bygglov själva ordna med anskaffning och uppsättning av aktuell 
skylt. 

Underlag för beslut 
 

- Medborgarförslag 2016-11-02. 
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Förslag till beslut 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

   

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

__________ 

Expedieras: Akt 

Förslagsställaren 

För kännedom: KS/KF 
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Dnr SBN 2016/320 

§ 93 Medborgarförslag: Bygg trafikljus vid 
infarten/utfarten till Vega KS 2016/282 

Sammanfattning 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att flytta befintliga 
trafikljus vid Nynäsvägen/Söderhagsvägen/Lignells väg till 
korsningen med Nordenskiölds väg mot bakgrund av svårigheter att 
ta sig ut på Nynäsvägen, speciellt vid vänstersväng. 

Förvaltningen delar förslagsställarens beskrivning om svårigheter att 
ta sig ut på Nynäsvägen från Nordenskiölds väg åtminstone under 
högtrafikförhållanden. Under större delen av dygnet finns inga 
egentliga problem att ta sig ut på Nynäsvägen. 

Förvaltningen anser att det för närvarande är för tidigt att låsa sig för 
åtgärder i korsningen Nynäsvägen/Nordenskiölds väg. Förvaltningen 
planerar att genomföra en korsningsutredning rörande korsningen 
Nynäsvägen/Nordenskiölds väg när det nya vägnätet kring Vega är på 
plats och trafiksituationen stabiliserats för att noga analysera 
trafiksituationen i korsningen och peka ut konkreta 
förbättringsåtgärder. 

Förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen delar förslagsställarens beskrivning om svårigheter att 
ta sig ut på Nynäsvägen från Nordenskiölds väg åtminstone under 
högtrafikförhållanden. Under större delen av dygnet finns inga 
egentliga problem att ta sig ut på Nynäsvägen. 

Det finns tankar om att bygga om korsningen Nynäsvägen/-
Nordenskiölds väg till en cirkulationsplats. En ombyggnad av 
korsningen är dock knuten till exploatering av fastigheten norr om 
Nordenskiölds väg mellan motorvägen väg 73 och Nynäsvägen enligt 
detaljplan D207 ”Del av Täckeråker 3:1 och 1:146 m fl”. Några 
konkreta planer på utbyggnad på fastigheten finns dock inte i 
dagsläget. 

I ett längre perspektiv kommer effekterna av ny trafikplats på 
motorvägen och nya cirkulationsplatser på Gudöbroleden vid 
trafikplats Handen samt tillkommande vägar i Vega och över Norrby 
gärde påverka trafiken i området så att färre väljer att utnyttja 
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Nynäsvägen genom Vega för genomfartstrafik vilket kommer att 
underlätta att ta sig ut från Nordenskiölds väg. 

Förvaltningen anser att det för närvarande är för tidigt att låsa sig för 
åtgärder i korsningen Nynäsvägen/Nordenskiölds väg. Förvaltningen 
planerar att genomföra en korsningsutredning rörande korsningen 
Nynäsvägen/Nordenskiölds väg när det nya vägnätet kring Vega är på 
plats och trafiksituationen stabiliserats för att noga analysera 
trafiksituationen i korsningen och peka ut konkreta 
förbättringsåtgärder. 

Vad gäller trafiksignalerna på Nynäsvägen vid Söderhagsvägen/-
Lignells väg är de sammankopplade gångsignaler och inte en 
fullständig trafiksignalanläggning. Gångsignalerna syftar till att öka 
säkerheten för gående som ska passera Nynäsvägen. Dessutom skapas 
luckor i trafikflödet på Nynäsvägen som kan underlätta för trafiken ut 
från Nordenskiölds väg. 

Förvaltningen har kontrollerat rapporterade trafikolyckor med 
personskada i den nationella olycksdatabasen STRADA för 
korsningen Nynäsvägen – Nordenskiölds väg. Under perioden år 
2000-2016 har ingen olycka inrapporterats. 

Förvaltningen kommer som en trimningsåtgärd undersöka 
möjligheten att ersätta befintlig stopplikt på Nordenskiölds väg vid 
färd ut på Nynäsvägen med väjningsplikt. Med väjningsplikt kan det 
bli något smidigare att ta sig ut på Nynäsvägen än när man har 
stopplikt vilket kan påverka kölängden på Nordenskiölds väg vid 
högtrafikförhållanden. Nackdelen kan vara att trafiksäkerheten kan 
påverkas till det sämre. 

Underlag för beslut 

- Medborgarförslag 2016-05-24. 

Förslag till beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 
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Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

Sven Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden 

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till trepartsalliansens förslag, att 
förvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen avseende 
behovet av hastighetssänkande åtgärder i Vega och en bättre 
trafiklösning i korsningen Nordenskiölds väg/Gamla Nynäsvägen. 
Bilaga. 

Ordförande Göran Svensson (S) bifaller trafik- och arbetsutskottets 
förslag. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem 
mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med trafik- 
och arbetsutskottets förslag. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget 
och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

Reservationer 

Sven Gustafsson (M), Kjell Larsson (M) och Peter Lilius (FP) 
reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Expedieras: Akt 

Förslagsställare 

För kännedom: KS/KF 
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Dnr SBN 2017/7 

§ 94 Information från förvaltningen, till 
stadsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Till stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 juni lämnades 
följande information: 

-  Planarkitekt Sofia Anesäter Olsson lämnade information 
 avseende detaljplan för Norrby södra etappen, inför samråd, 
 PLAN.2014.19 

-  Planarkitekt Sofia Anesäter Olsson lämnade information 
 avseende detaljplan för Rudan 1:2, inför samråd, PLAN.2008.18 

-  Planarkitekt Mats Lundgren och Nordkonsult lämnade muntlig 
 rapport avseende uppdrag i budget 2016, väg till Rudan. 

Förslag till beslut 
 

1.  Informationen godkänns. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 

 

1.  Informationen godkänns. 

   

Anmälan om jäv 

Sven Gustafsson (M) anmäler jäv i informationspunkten detaljplan 
Norrby, södra etappen och deltar inte under informationen. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Informationen godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt, Planavdelningen 
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Dnr SBN 2017/11 

§ 95 Trafikfrågor och trafikärenden, till 
stadsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde 2017-06-15 lämnades följande 
information: 

-  Ansvarig från cykeltävlingen Velethon, Fredrik Kesjnikov, var 
 inbjuden och informerade om kommande cykeltävling Velothon 
 den 10 september 2017.  

Förslag till beslut 
 

1.  Information godkänns. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Information godkänns. 

   

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Information godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr SBN 2017/12 

§ 96 Resultat och investeringsuppföljning  

Sammanfattning 

Förvaltningens resultatuppföljning för drift- och investeringar 
föreligger för stadsbyggnadsnämnden att godkänna.  

Underlag för beslut 
 

- Månadsuppföljning 2017-06-08. 

Förslag till beslut 
 

1. Rapporten godkänns. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Trafik- och arbetsutskottet överlämnar ärendet till 
stadsbyggnadsnämndens utan eget ställningstagande. 

   

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Rapporten godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Nils Rosengren KSF: 
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Dnr SBN 2017/219 

§ 97 Delårsrapport T1 

Sammanfattning 

Förvaltningens delårsrapport för tertial 1, T1, föreligger för nämnden 
att godkänna. 

Underlag för beslut 
 

- Delårsrapport 1, T1. 

Förslag till beslut 
 

1.  Rapporten godkänns. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Rapporten godkänns. 

   

Överläggningar i stadsbyggnadsnämnden 

Sven Gustafsson (M) tog upp frågan om internkontroll, framtagna 
rutiner avseende boende för nyanlända. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Rapporten godkänns. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Nils Rosengren KSF ekonomi.  
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Dnr SBN 2017/182 

§ 98 Revision granskningsrapport avseende 
kommunens strategiska arbete med att skapa 
säkra fysiska miljöer 

Sammanfattning 

Haninge kommuns revisorer har tillställt stadsbyggnadsnämnden en 
rapport med en granskning av kommunens strategiska arbete med att 
skapa säkra fysiska miljöer. Förvaltningen har sammanställt ett svar 
med kommentarer till revisorernas förslag. 

Ärendet 

Revisorerna har rekommenderat stadsbyggnadsnämnden att 

- säkerställa en ändamålsenlig riskanalys, planering samt 
 uppföljning avseende krishantering. Detta bör inkludera 
 framtagande av en plan för nödvattenförsörjning, 

-  prioritera framtagandet av en krisledningsplan, i enlighet med den 
 av fullmäktige beslutade krisledningsplanen, 

-  säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av trygghets- och 
 säkerhetsfrågor, 

-  vidta åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för 
 medarbetare vid genomförande av akuta åtgärder på kommunens 
 vatten- och avloppsnät. 

Förvaltningens synpunkter 

Revisorernas bedömning är att kommunen i flera delar har ett 
strategiskt arbete för att säkerställa säkra fysiska miljöer. Dock har 
vissa utvecklingsområden noterats samt att en samlad uppföljning av 
säkerhets- och trygghetsfrågorna utifrån beslutade styrdokument bör 
säkerställas. 

Inom förvaltningen har ett arbete med att ta fram en krisledningsplan 
för förvaltningsledningen påbörjats och kommer att prioriteras. 

Vatten- och avloppsavdelningen är i uppstartsfasen med att ta fram 
en nödvattenplan, vilken förväntas bli klar under 2018. Arbetet 
kommer rätt i tiden med tanke på att Livsmedelsverket släpper en 
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vägledning för nödvattenplanering i september 2017. 
Nödvattenplanen inkluderar bland annat viktiga ställningstaganden 
som prioritering av kunder i händelse av vattenbrist. 

Inom ramen för uppdraget för kommunens strategiska 
samordningsgrupp i trygghetsarbete, kommer en ändamålsenlig 
planering och uppföljning av det offentliga rummet att säkerställas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen är representerad i gruppen liksom övriga 
förvaltningar. 

Förvaltningens rörnätsenhet planerar att rekrytera en ingenjör (vakant 
tjänst) som bland annat får i uppgift att samordna och utveckla 
enhetens arbetsmiljöarbete. Detta innebär exempelvis att ingenjören 
arbetar fram ett bibliotek med generella arbetsmiljöplaner för typiska 
akuta underhållsarbeten men hen kommer även att lägga tid på 
specifika arbetsmiljöplaner för större egenregiarbeten. Den 
rekryterade ingenjören kommer även att ha motsvarande uppgifter 
gällande trafiksäkerhet (TA-planer). Rörnätsenheten fortsätter även 
sitt kontinuerliga arbete med att kompetensutveckla personalen inom 
arbetsmiljöområdet. Under det gångna året har enheten utbildat 
personalen gällande lyftergonomi, schaktsäkerhet och asbestarbete. 

Underlag för beslut 

-  Revisonsskrivelse 2017-03-22. 
-  Rapport Granskning av kommunens strategiska arbete med att 
 säkra fysiska miljöer. 

Förslag till beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt 
yttrande i ärendet 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt 
yttrande i ärendet. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden antar förvaltningens svar som sitt 
yttrande i ärendet 

__________ 

Expedieras: Akt 

För kännedom: Bo Jensen, Säkerhetsstrateg KSF 
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Dnr SBN 2015/158 

§ 99 Detaljplan för del av Söderby 2:27 och del av 
Söderby Huvudgård 4:315, antagande 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-17, § 175 att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Söderby 
2:27 och Söderby Huvudgård 4:315. Syftet med detaljplanen är att 
skapa förutsättningar för utbyggnad av vårdboende samt bostäder 
inom del av Söderby 2:27 och del av Söderby Huvudgård 4:315. 

Planprocessen 

Förslag till detaljplan har upprättats 2017-03-17. Planförslaget har 
varit föremål för samråd under tiden 2016-07-08 till 2016-08-19 med 
berörda myndigheter, fastighetsägare med flera. 

Under samrådstiden har planmaterialet varit utställt i Haninge 
kommunhus foajé och på kommunens hemsida: www.Haninge.se 

Därefter sändes det reviderade planförslaget ut på granskning under 
tiden 2017-04-07 till 2017-04-28. Underrättelse inför granskning 
anslogs på kommunens anslagstavla och fanns tillgäng på 
kommunens hemsida från den 2017-04-07. 

Under granskningstiden har 7 skriftliga yttranden inkommit. Inkomna 
synpunkter har sammanställts och kommenterats i 
granskningsutlåtande, daterat 2017-05-17. Synpunkterna har inte 
föranlett några revideringar av planförslaget. 

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Planavdelningen har i samarbete med miljökompetens bedömt att 
genomförande av föreslagen detaljplan inte medför betydande 
miljöpåverkan. Därmed krävs ingen vidare miljöbedömning med 
upprättande av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Vid samråd med 
Länsstyrelsen delar de kommunens uppfattning att planens 
genomförande inte torde medföra betydande miljöpåverkan. 
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Underlag för beslut 

-  Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling 2017-05-17. 
-  Planbeskrivning, antagandehandling 2017-05-17. 
-  Behovsbedömning 2016-07-08. 
-  Granskningsutlåtande 2017-05-17. 
-  Trafikbullerutredning - Vårdboende Brandbergen Centrum, 
 Ramböll Sverige AB 2016-03-17. 
-  Trafikbullerutredning - PM1Revidering byggnader, Ramböll 
 Sverige AB 2016-04-19. 
-  Dagvattenutredning - Söderby 2:27 och Söderby huvudgård 4:315, 
 WSP Samhällsbyggnad 2016-05-19, reviderad 2016-06-17 
 (samrådsversion). 
-  Dagvattenutredning - Söderby 2:27 och Söderby huvudgård 4:315, 
 WSP Samhällsbyggnad 2017-03-08 (granskningsversion) 
-  Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, DP Brandberget, 
 Haninge, Sweco Civil AB 2016-11-18 
-  PM Geoteknik, DP Brandberget, Haninge, Sweco Civil AB 2016-
 11-18 

Förslag till beslut 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet 
och planförslaget samt överlämna det till kommunfullmäktige för 
antagande. 

2.  Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen varför något behov av en miljöbedömning 
med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. 
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Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet 
och planförslaget samt överlämna det till kommunfullmäktige för 
antagande. 

2.  Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen varför något behov av en miljöbedömning 
med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. 

   

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna granskningsutlåtandet 
och planförslaget samt överlämna det till kommunfullmäktige för 
antagande. 

2.  Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i 4 kap 34 § 
plan- och bygglagen varför något behov av en miljöbedömning 
med upprättande av miljökonsekvensbeskrivning inte föreligger. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Planavdelningen 
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Dnr SBN 2017/215 

§ 100 Hammar 22:3, Vinkelvägen 9, nybyggnad av 
komplementbyggnad (Attefall) 

 
Dnr BYGG.2016.1444 BP 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Startbesked nekas med stöd av 9 kap 4 a § plan- och bygglagen. 

  

Plan- och byggutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

   

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag 
 

1.  Startbesked nekas med stöd av 9 kap 4 a § plan- och bygglagen. 

Underlag för beslut 

Handlingar som tillhör beslutet är: 
Anmälan, inkom 2016-12-15 
Situationsplan, inkom 2016-12-15 
Plan-, fasad- och sektionsritning, inkom 2016-12-15 
Meddelande om avslag/återtagande av ansökan, skickad 2016-12-19 

Avgifter 

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige och faktureras separat. 

Nekat startbesked   3 363 kronor 

Summa avgifter   3 363 kronor 
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Ärendet 

En anmälan om bygglovsbefriad komplementbyggnad (attefallshus) 
inkom till bygglovsavdelningen 2016-12-15. Per e-post 2016-12-19 
meddelades sökanden att anmälan inte kunde godkännas då 
komplementbyggnaden var placerad dikt an mot huvudbyggnaden. 
Sökanden fick alternativen att revidera, återta eller pröva ansökan. I 
meddelanden stod att om sökanden inte återkom senast 2017-01-30 
skulle ansökan prövas i befintligt skick. Till dags dato har sökanden 
inte återkommit.  

Bedömning plan- och bygglagen 

Enligt 9 kap 4 a § plan- och bygglagen får man under vissa 
förutsättningar uppföra en komplementbostad/byggnad på max 25 
m2 byggnadsarea på den egna fastigheten utan bygglov. Föreslagen 
åtgärd uppfyller inte villkoren för bygglovsbefriad åtgärd enligt 9 kap 
4 a § plan- och bygglagen eftersom byggnaden inte är fristående utan 
placerad dikt an mot huvudbyggnaden. Därmed ska startbesked 
nekas.  

__________ 

Expedieras: Akt 

Delges sökande/initierare: 

Kent Jonsson, Vinkelvägen 9, 137 55 Tungelsta 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 
Stockholms län men skickas till Haninge kommun, 
stadsbyggnadsnämnden, 136 81 Haninge. Skrivelsen måste ha 
inkommit till stadsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den 
dag ni tog emot beslutet. 
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Dnr SBN 2017/210 

§ 101 Smådalarö 1:177, strandskyddsdispens samt 
föreläggande om vite 

 
Dnr BYGG.2016.991, BP 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap18b § 
miljöbalken, för brygga och trappa. 

 Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken föreläggs ägaren till 
fastigheten Smådalarö 1:177, Ronny Dreifaldt Holding AB 
organisationsnummer 556720-6874, att vid ett vite av 75 000 
kronor, senast inom två månader från det att beslutet vunnit laga 
kraft, vidta rättelse i form av rivning av brygga och trappa. 

   

Plan- och byggutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

   

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag 

1.  Dispens från strandskyddet avslås, med stöd av 7 kap18b § 
 miljöbalken, för brygga och trappa. 

 Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken föreläggs ägaren till 
 fastigheten Smådalarö 1:177, Ronny Dreifaldt Holding AB 
 organisationsnummer 556720-6874, att vid ett vite av 75 000 
 kronor, senast inom två månader från det att beslutet vunnit laga 
 kraft, vidta rättelse i form av rivning av brygga och trappa. 

Underlag för beslut 

Ansökan, inkom 2016-09-02 
Situationsplan, inkom 2017-03-24 
Flygfoto från 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, april 2015 och juli 2015 
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Avgifter 

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige och faktureras separat. 

Nekad strandskyddsdispens  7 605 kronor 

Summa   7 605 kronor 

Ärendet 

En anmälan inkom 2015-06-017 till stadsbyggnadsförvaltningen om 
att en brygga anlagts på rubricerad fastighets sydvästra del. En 
ansökan för det utförda inkom 2016-09-02. Enligt sökanden fanns en 
brygga på platsen då fastighetens köptes av sökanden 2007/2008, 
dock var trädäcket ruttet - i mejl 2017-03-28 skriver sökanden 
”Konstruktionen var i stort sett det som var kvar, några ruttna 
plankor låg diagonalt över och emellan låg allt ruttet trä”. Bryggan ska 
användas till att förtöja roddbåt. 

På flygfoton från 2003 och fram till april 2015 syns inget som liknar 
en brygga på platsen. På flygfoton tagna i juli 2015 syns tydligt 
bryggan med trappan som leder ned till densamma. 

Fastigheten är obebyggd bortsett brygga och trappa. Den nås med 
bilväg från fastlandet. 

2010-05-19 beviljade kommunen strandskyddsdispens för 
enbostadshus på fastigheten. Det beviljades även strandskyddsdispens 
för en 15 m lång brygga och sjöbod på i princip samma plats som 
aktuell brygga 2011-05-11. Länsstyrelsen upphävde dispensen för 
enbostadshuset 2011-05-24 och 2012-03-14 upphävdes även 
dispensen för bryggan och sjöboden. I det beslutet står bl.a. att i och 
med upphävandet av dispensen för enbostadshuset är hela fastigheten 
”obebyggd och allemansrättsligt tillgänglig. Utifrån dessa förhållanden 
anser Länsstyrelsen inte att några särskilda skäl föreligger enligt 7 kap. 
18 c § MB, för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för uppförandet av en sjöbod och brygga för privat bruk inom 
fastigheten.” 
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Förutsättningar 

Strandskydd 

Strandskydd gäller 100 meter på land och 100 meter i vatten enligt 7 
kap 14§ Miljöbalken (miljöbalken). 

Riksintressen 

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt Miljöbalken 
(miljöbalken): 

-  Kustområdena och skärgården, 4 kap 2 och 4 §§ miljöbalken. 
 Åtgärder får ej vidtas som påtagligt skadar natur- och 
 kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets 
 intressen skall särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Yttrande 

Avvaktar sökandens yttrande. Har till 2017-05-18 på sig att komma 
med ett yttrande. /Björn 2017-05-09 

Bedömning 

Förhållanden på fastigheten har inte ändrats sedan Länsstyrelsen 
upphävde dispensen för brygga och sjöbod. Fastigheten är alltså 
fortfarande obebyggd och allemansrättsligt tillgänglig. Flygfoton från 
2003 och framåt styrker inte att det funnits en brygga på platsen, en 
eventuell träkonstruktion med några ruttna plankor kan inte klassas 
som en brygga. Förvaltningen anser inte att det föreligger några 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bryggan och trappan. 

Med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken anser förvaltningen att 
ägaren till fastigheten föreläggs att vid ett vite av 75 000 kronor, 
senast inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta 
rättelse i form av rivning av brygga och trappa.  

__________ 

Expedieras: Akt 
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Delges: Ronny Dreifaldt Holding AB, Koltrastvägen 11, 141 41 
Huddinge 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, 
fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och 
namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i 
Stockholms län men skickas till Haninge kommun, 
stadsbyggnadsnämnden, 136 81 Haninge. Skrivelsen måste ha 
inkommit till stadsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den 
dag ni tog emot beslutet. 
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Dnr SBN 2017/18 

§ 102 Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap 35 § i kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till 
nämnden. Stadsbyggnadsnämnden delges följande ärenden. Samtliga 
delegationsärenden utsändes i digital form samt förvaras i akt hos 
förvaltningen. 

Anställningsinformationsbeslut, dnr 2017/4 

-  Delegationsnummer 28-34. 

Delegationsbeslut enligt plan- och bygglagen (PBL) 

-  Delegationsbeslut avseende bygglovsärenden period april 2017. 

-  Delegationsbeslut avseende planärenden. 

Plan- och byggutskottets sammanträde 2015-05-03: 

§ 52 Fållbrunna 3:1, förhandsbesked för nybyggnad två enbostadshus. 

§ 53 Dåntorp 1:2, förhandsbesked nybyggnad ett enbostadshus 

§ 56 Täckeråker 1:192, nybyggnad förskola, Vega. 

Underlag för beslut 

- Delegationsbeslut, bygglovsärenden, April 2017. 
- Delegationsbeslut, planärenden. 

Förslag till beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden lägger samtliga delegationsbeslut till 
handlingarna. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden lägger samtliga delegationsbeslut till 
handlingarna. 
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Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden lägger samtliga delegationsbeslut till 
handlingarna. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr SBN 2017/14 

§ 103 Kurser, konferenser och meddelanden 

Sammanfattning 

Meddelande finns hos nämndsekreterarens om aktförvarare. 

Stadsbyggnadsnämnden delges för kännedom följande meddelanden. 

Meddelanden, bilaga nr 1 

Beslut LS, prövning av kommunens beslut medge 
strandskyddsdispens Björkö 1:32. Beslut: LS upphäver nämndens beslut 24 
juni att medge dispens. 

Beslut LS, ang överklagande av beslut att avslå förhandsbesked för 
lokalisering av nytt bostadshus Sundby utgård 4:1. Beslut: LS avslår 
överklagandet. 

Meddelanden, bilaga nr 2 

Underrättelse ang bygglov för nybyggnad enbostadshus Dalarö 2:11. 
Beslut: Tillfälle att yttra sig i ärendet. I 

Meddelanden nr 3 

Beslut ang överklagande av ls beslut om upphävande av dispensbeslut 
Gränö 1:27. Ls överlämnar till Mark- och miljödomstolen.  

Beslut LS, ang prövning av kommunens beslut medge dispens 
Östnora 2:39. Beslut: ls beslutar upphäva PBUs beslut 27/1-2017 medge 
dispens för båthus. 

Meddelanden nr 4 

Dom Nacka Tingsrätt, målnr P 7312-16, detaljplan för Vendelsö 
Gudö, gastigheterna 13:1 och 15:1. Beslut: Mark- och miljödomstolen 
upphäver SBNs beslut 20 april att anta detaljplan för Gudö 13:1 och 15:1. 

Underrättelse om tillfälle att yttra sig avseende bygglov för fritidshus 
Dalarö 3:6. 
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Kurser, konferenser 

- 

Underlag för beslut 

- Meddelanden nr 1- 4. 

Förslag till beslut 
 

1.  Meddelanden läggs till handlingarna. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Meddelanden läggs till handlingarna. 

   

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Meddelanden läggs till handlingarna. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr SBN 2017/19 

§ 104 Postlista 

Sammanfattning 

För information till nämnden lämnas postlistan för perioden 
2017-04-01 -- 2017-04-30. 

Underlag för beslut 
 

- Postlista April 2017. 

Förslag till beslut 
 

1.  Postlistan läggs till handlingarna. 

   

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden 
 

1.  Postlistan läggs till handlingarna. 

   

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Postlistan läggs till handlingarna. 

__________ 

Expedieras: Akt 
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Dnr SBN 2017/13 

§ 105 Tillfällig delegation vid start- och slutbesked 

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde föreslår ordförande Göran Svensson (S) 
att nämnden delegerar till ordföranden och förvaltningschef att 
besluta om start- och slutbesked. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
 

1.  Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens 
förslag. 

__________ 

Expedieras: Akt 

 


