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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-23  
 
Plats och tid Vävaren, klockan 08:30 

Beslutande Lars Öhman (M), ordförande §§ 43-51 samt §§ 53-57 
Desirée Forsén (S), förste vice ordförande, ersättare för Lars Öhman (M) § 52 
Mats Wahrén (K), andre vice ordförande 
Emil Carlsson Ramö (M) 
Jan Engholm (C), ersättare för Eva Skoog (V) 
Per-Arne Pettersson (S) 
Sofia Falk (K), ersättare för Carl-Henrik Juhlin (K) 
Bo Ludvigsson (S), ersättare för Desirée Forsén (S) § 52  
 

Paragrafer §43 - §57 

Sekreterare 
________________________________________________________ 
Frida Rosén 

Ordförande 
________________________________________________________ 
Lars Öhman (M) 

Justerare 
________________________________________________________ 
Mats Wahrén (K) 

 
 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-23 Sista dag för överklagande 2019-05-21 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-30 Datum då anslaget tas ned 2019-05-22 
Förvaringsplats för 
protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift 
 
_______________________________________________________ 
Frida Rosén 
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-23 
 
 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bo Ludvigsson (S) §§ 43-51 samt §§ 53-57 
Peter Asthamn (MP) 

Övriga Annika Toll 
Frida Rosén 
Therése Engdahl 
Anna Säfström 
Per Hallin 
Kristina Lidberg §§ 43-45 
Martina Ståhl § 46 
 

Ajournering 9:55 – 10:10 
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§ 43 

Fastställande av föredragningslista  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
  
1. Mats Wahrén (K) väljs till justerare  
2. Föredragningslistan fastställs enligt följande: 
 
 

1. Fastställande av föredragningslista  

 Informationsärenden:  

2. Information om mark- och 
exploateringsavdelningen 

 

3. Information om hamnverksamheten 2019, 
markanvisningen på Södra Drottningmarken och 
kommunens tomtkö 

 

4. Information om avloppsinventering  

5. Information om arkitekttävlingen för Rådhustorget 
och Apotekstomten 

 

6. Meddelanden och handlingar för kännedom SBN/2019:13 

 Beslutsärenden:  

7. Angående väg från Arnö till Tycklingebadet SBN/2019:26 

8. Svar på motion om att utreda gång- och cykelväg till 
Nässja 

SBN/2018:176 

9. Svar på medborgarförslag om att ersätta vissa 
korsningar med rondeller 

SBN/2018:278 

10. Svar på medborgarförslag om nytt attraktivt och 
sjönära boende 

SBN/2018:311 
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11. Svar på medborgarförslag om att utreda 
varutransporter till butikerna i Vadstenas centrala 
delar. 

SBN/2018:187 

12. Ändring av detaljplan för Sippan 14 och 15 - beslut 
om ändring 

SBN/2018:216 

13. Ändring av detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid 
Björkvägen (DP 67) - beslut om granskning 

SBN/2018:294 

14. Revidering av registerförteckning enligt 
Dataskyddsförordningen 30.1 - GDPR 

SBN/2018:244 

15. Anmälan av delegationsbeslut SBN/2019:18 
 
 
Sammanfattning  
Till varje sammanträde fastställs en föredragningslista. Där redovisas vilka ärenden ordföranden vill att 
nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan.  
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§ 44 

Information om mark- och exploateringsavdelningen  
 
Mark- och exploateringschef Per Hallin informerar om mark- och exploateringsavdelningens 
ansvarsområden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 45 

Information om hamnverksamheten 2019, markanvisningen på Södra 
Drottningmarken och kommunens tomtkö  
 
Mark- och exploateringschef Per Hallin och utredare Kristina Lidberg informerar om hamnverksamheten 
2019, markanvisningen på Södra Drottningmarken och kommunens tomtkö. 
 
Samhällsbyggandsnämnden noterar informationen. 
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§ 46 

Information om avloppsinventering  
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Martina Ståhl informerar om den avloppsinventering som ska 
genomföras under 2019.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 47 

Information om arkitekttävlingen för Rådhustorget och Apotekstomten 
Vår beteckning: SBN/2017:220  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. I jurygrupp 2 för arkitekttävlingen avseende Rådhustorget och Apotekstomten ersätts 
driftingenjör Mikael Lilja av Ann-Marie Bäckström, Tekniska serviceförvaltningen/Gata&Park, 
Motala kommun, då Mikael avslutar sin tjänst i Vadstena kommun den 31 maj. 

 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde informerar plan- och bygglovchef Anna Säfström om nuläget med 
arkitekttävlingen och det kommande juryarbetet med densamma. I diskussionerna som följer konstateras 
att då beslut om namnen i jurygrupp 2 tagits, SBN 190129 §15, ska beslut om ny jurydeltagare med samma 
funktion som Mikael Lilja, som slutar sin anställning i Vadstena kommun och därför inte kommer att 
kunna vara med under hela tävlingsprocessen, tas vid dagens sammanträde. 
 
Yrkande 
Emil Carlsson Ramö (M):  
 
I jurygrupp 2 för arkitekttävlingen avseende Rådhustorget och Apotekstomten ersätts driftingenjör Mikael 
Lilja av Ann-Marie Bäckström, Tekniska serviceförvaltningen/Gata&Park, Motala kommun, då Mikael 
avslutar sin tjänst i Vadstena kommun den 31 maj. 
 
Propositionsordning: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 
yrkandet. 
 
Beslutet expedieras till 
Plan- och bygglovavdelningen 
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§ 48 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SBN/2019:13  
 
Sammanfattning  
Meddelanden och handlingar för kännedom för perioden 190312 - 190415 delges på dagens sammanträde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 190227  
Svar på motion om ökad tillgänglighet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 190227 
Svar på motion om att uppehållsområdet vid Järnevidsbadet görs större. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 190227  
Förslag till strategiska mål för mandatperioden 2018-2022. 
 
Kommunstyrelsens beslut 190403  
Ombudgetering av investeringsmedel från 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 190403 
Revidering av ärendehanteringsprocessen. 

Kommunstyrelsens beslut 190403  
Samråd om del av Vadstena 4:18. 

Kommunstyrelsens beslut 190403 
Samråd Sippan 14 och 15. 

Kommunstyrelsens beslut 190403 
Taxa för kopiering och avskrift av allmän handling. 

Kommunstyrelsens beslut 190403  
Öppna sammanträden. 
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§ 48 forts. 
 
Kommunstyrelsens beslut 190403 
Uppdrag om GIS-policy. 
Länsstyrelsens beslut 190411 
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning. 
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§ 49 

Angående väg från Arnö till Tycklingebadet  
Vår beteckning: SBN/2019:26 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att höra övriga delägare i 
gemensamhetsanläggningen och kultur- och utbildningsförvaltningen om deras syn på en 
avstängning av vägen från Arnö till Tycklingebadet för allmän trafik. 

  
Sammanfattning 
Ägarna till Tycklinge 1:1 inkom i början av februari med en skrivelse, där de redogör för den 
problematiska trafiksituationen som de upplever efter vägen. De beskriver trafikolyckor och incidenter, i 
ett mail ställt till samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 mars i år beskriver de ytterligare en bilolycka som 
skett på vägen. De vill att vägen stängs för allmäntrafik, då det skulle gynna det rörliga friluftslivet och ge 
en säkrare miljö för de som går eller cyklar längs vägen. 
 
Kommunen förband sig vid köpet av del av Tycklinge 1:1 att ansöka om en gemensamhetsanläggning för 
vägen. Kommunen ansökte om detta 1995 och beslut om gemensamhetsanläggningen togs 1996. 
Statsbidrag erhölls för vägen då och erhålls fortfarande. 2018 var bidraget 15 000 kronor. 
Utmed vägen finns en livligt frekventerad badplats och en anläggning för vattenförsörjning finns vid 
vägens slut. Jordbruk bedrivs på Tycklinge 1:1. Sex fritidshus och en permanentbostad hade utfart på 
vägen 1995. 
 
Som delägare i gemensamhetsanläggningen fastställdes: 
Vadstena Kommun via fastigheten Vadstena 4:44, 76 % av gemensamhetsanläggningen 
Tycklinge gård, fastigheten Tycklinge 1:1, 15 % 
Vadstena 4:42, 1 % 
Hus på Vadstena 4:44, 2 % 
Hus på Vadstena 4:44, 2 %  
Hus på Östra Starby 1:1, 1 % 
Hus på Östra Starby 1:1, 1 % 
Hus på Östra Starby 1:1, 1 % 
Hus på Östra Starby 1:1, 1 % 
Vägen förvaltas med delägarförvaltning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att övriga delägare i vägens 
gemensamhetsanläggning samt kultur- och utbildningsförvaltningen remitteras inför den fortsatta 
handläggningen av ärendet. 



 
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-23 
 

 

 
 

 Justeras: _________________________________________________ 
 
 
  

Vadstena kommun 
592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

12 (23) 

 
§ 49 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 5 april 2019 
Skrivelse angående avstängning/upphörande av vägsamfällighet Tycklinge 
Karta Tycklingevägen 
 
Beslutet expedieras till  
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 50 

Svar på motion om att utreda gång- och cykelväg till Nässja 
Vår beteckning: SBN/2018:176 
  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
En motion med förslag om att utreda en gång- och cykelväg till Nässja har kommit in till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. Enligt motionen ska den tänkta gång- och cykelvägen anläggas längs sjön till Nässja som ett 
betydligt säkrare alternativ för den som vill cykla eller gå, än nuvarande bilväg. Motionen föreslår att gång- 
och cykelvägen anläggs ”längs den gamla järnvägsvallen, där en liten grusväg leder fram till Naddö och 
sedan fortsätta till Nässja”. Vidare att cykelvägen skulle ge nya möjligheter för rekreation, cykelpendling 
och för besöksnäringen. Samhällsbyggnadsnämnden tolkar förslaget som att cykelvägen ska löpa längs 
Vätterns strand, där den nedlagda och numera igenodlade smalspåriga järnvägen från Vadstena till 
Ödeshög har löpt sydväst ut från Vadstena.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar motionsställarens synpunkt att den föreslagna gång- och cykelvägen 
skulle vara värdefull för rekreation och naturupplevelser av olika slag. Förslaget måste dock ställas mot 
tidigare beslutade ställningstaganden vad gäller gång- och cykelvägar, liksom mot den ekonomiska 
investeringen. Idag finns cykelväg längs väg 919 söderut fram till korsningen mot Nässja (väg 941). 
Därefter kan man via en mindre väg ta sig till Nässja och vidare om så vill. 
 
Trafikverket förbereder just nu anläggandet av en ny cykelväg mellan Motala och Vadstena. Cykelvägen 
samfinansieras av Trafikverket och Vadstena respektive Motala kommun. Totalkostnad för denna gång- 
och cykelväg har beräknats till cirka 36 miljoner kronor och Vadstena kommun har avsatt 9 miljoner 
kronor i budget för samfinansiering.  
 
Vadstena kommun har vidare i det länsövergripande arbetet med Regional cykelstrategi för Östergötland 
och i Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 framfört behov av en fortsättning av 
cykelvägen söderut, till Alvastra (och vidare till Ödeshög). I både cykelstrategin och länsplanen är denna 
cykelväg redovisad som ett önskemål från Vadstena kommun. För att medfinansieringsbidrag ska vara 
aktuellt ska cykelvägar gynna arbetspendling och vara placerad läng statlig eller kommunal väg. En gång- 
och cykelväg till Nässja i strandnära läge är med andra ord en rent kommunal angelägenhet. 
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§ 50 forts. 
 
Om man bortser från kostnaden att anlägga en cykelväg i dagsläget, så finns en rad kostsamma 
utredningar som är nödvändiga för att den föreslagna gång- och cykelvägen eventuellt ska kunna bli 
verklighet. Merparten av är marken privatägd och skulle i så fall värderas, förhandlas och behöva lösas in 
för att få rådighet över marken, under förutsättning att markägarna ställer sig positiva till markförsäljning. 
Strandskyddsfrågan måste utredas då den tilltänkta sträckningen omfattas av både generellt (100 meter) 
och utvidgat strandskydd (150 meter) och kräver dispens. För delar av sträckan krävs arkeologiska 
utredningar och markens beskaffenhet behöver utredas så att gång- och cykelvägen anläggs på stabil mark. 
Vidare behöver en ny bro uppföras över Mjölnaån.  
 
Med hänvisning till ovan bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det från ett ekonomiskt 
helhetsperspektiv inte är försvarbart att starta ett omfattande utredningsarbete för en ny gång- och 
cykelväg till Nässja i strandnära läge. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 2 april 2019  
Motion (K) om att utreda gång- och cykelväg till Nässja  
Protokollsutdrag KF 2018-05-30 §79 
 
Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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§ 51 

Svar på medborgarförslag om att ersätta vissa korsningar med rondeller  
Vår beteckning: SBN/2018:278 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Medborgarförslaget avslås. 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att en korsning längs gamla genomfarten ska ersättas med rondell har kommit in 
till kommunen. Förslaget innebär att korsningarna Margaretavägen/Slottsgatan, 
Slottsgatan/Rännevallsgatan och Södra vägen/Riddargatan ersätts med en rondell med fem enskilda 
avfarter mot anslutande gator. Enligt förslaget skulle mark i Asylenparken tas i anspråk för rondellen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2018 § 150 att överlämna medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 beslutat om att genomföra en omdaning av gamla 
genomfarten. Syftet är att omvandla sträckan för före detta riksväg 50 genom Vadstena till en trafiksäker 
miljö till förmån för cyklister och gående samt att ge gatan en karaktär av stadsgata. Arbetet kommer att 
på pågå under ett par års tid och har hittills inneburit till exempel ny gång- och cykelväg, fartdämpande 
åtgärder, gångfartsområde vid Hovstullen, ny belysning och nyplanterade träd.  
 
Det aktuella förslaget innebär att delar av Asylenparken skulle behöva tas i anspråk. Asylenparken är 
planlagd som parkmark, vilket innebär att en ny detaljplan som möjliggör vägområde skulle behöva tas 
fram. Med hänvisning till den detaljplan för bostadsbebyggelse i parken, som upphävdes av mark- och 
miljööverdomstolen på grund av parkens koppling till slottet och höga värden i övrigt, är det högst 
otroligt att en sådan detaljplan skulle kunna antas. Vidare skulle en rondell, dimensionerad för busstrafik, 
frångå intentionen om att ge gamla genomfarten karaktär av stadsgata till förmån för cyklister och gående. 
 
Med hänvisning till ovan avslås medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 3 april 2019 
Medborgarförslag – ersätta vissa korsningar med rondeller 
Protokollsutdrag KF 2018-10-24 § 150 
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§ 51 forts. 
 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Förslagsställaren 
 
Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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§ 52 

Svar på medborgarförslag om nytt attraktivt och sjönära boende 
Vår beteckning: SBN/2018:311 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Medborgarförslaget avslås. 
 
På grund av jäv deltar inte Lars Öhman (M) i handläggningen av detta ärende. 
  
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att projektera nya tomter för permanent/fritidsboende vid Mjölnaån har 
kommit in till kommunen. Förslaget innebär att 21 nya tomter anläggs längs med Mjölnaån med tillgång 
till brygg- och båtplats, en ny tillfartsväg och kommunalt vatten- och avlopp anordnas och att en allmän 
uppsnyggning av Mjölnaåns utlopp från väg 919 till Vättern sker. Kommunfullmäktige beslutade den 28 
november 2018 § 175 att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och 
beslut.  
 
Det aktuella området är privatägd mark och ingår i ett invallningsföretag registrerat 1959.  I samband med 
detta fick Mjölnaån sin nuvarande sträckning. Samtidigt anlades vallar runt jordbruksmarken och ett 
ledningssystem med två stycken pumpar som för bort dag- och grundvatten från området. Syftet var att 
tillskapa odlingsbar mark.  
 
Förutom uppenbara svårigheter med områdets markförhållanden är det inte ekonomiskt försvarbart att 
lösa in mark, anlägga en ny väg och nytt vatten- och avlopp för en så pass liten exploatering som 21 
tomter innebär. Det är inte heller troligt att någon framtida större etablering av bostäder inom 
invallningsföretaget är genomförbar på grund av markförhållanden i området.  
 
Med hänvisning till ovan avslår samhällsbyggnadsnämnden medborgarförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 3 april 2019 
Protokollsutdrag KF 2018-11-28 § 175 
Medborgarförslag - nytt attraktivt och sjönära boende 
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§ 52 forts. 
 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Förslagsställaren 
 
Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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§ 53 

Svar på medborgarförslag om att utreda varutransporter till butikerna i 
Vadstenas centrala delar 
Vår beteckning: SBN/2018:187 
  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Medborgarförslaget har bifallits och ingår i Vadstena kommuns mål- och resursplan 2019-2021. 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att utreda varutransporterna till butikerna i Vadstenas centrala delar har kommit 
in till kommunen. Förslaget innebär att kommunen tillsammans med företrädare för butikerna och 
transportföretagen utreder möjligheterna att skapa en omlastningsstation, som kan utgöra utgångspunkt 
för ett mindre transportfordon som kör ut varorna till butikerna. Utredningen bör också se på vilka 
kostnader detta medför och hur dessa kan fördelas. Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 § 117 
att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.  
 
Frågan om samordnade varutransporter till framförallt butikerna längs Storgatan och torgen har 
uppmärksammats dels i samband med Storgatans omdaning, dels i pågående arkitekttävling för 
Rådhustorget och Apotekstomten. När Storgatan byggdes om genomfördes en tidsbegränsad logistisk 
lösning genom att varor levererades av speditörerna till KoopM, som därefter körde ut varorna till 
butikerna längs Storgatan. Frågan har vidare berörts i medborgardialoger inför arkitekttävlingen och i 
möte med handlarna längs Storgatan.  
 
Uppdraget till tjänstemännen att utreda möjligheterna till en permanent omlastning och utkörning av varor 
med mindre fordon ingår i majoritetens Mål- och resursplan 2019 - 2021 antagen i kommunfullmäktige 19 
december 2018 § 230 i punkten logistik/omlastning. Kommundirektören har uppdragit till 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en projektplan för att beskriva det fortsatta arbetet med 
uppdraget under mandatperioden, samt uppföljning av uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 9 april 2019 
Protokollsutdrag KF 2018-06-20 §117  
Medborgarförslag 
 
Beslutet med handlingar expedieras till  
Kommunstyrelsen  
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§ 54 

Ändring av detaljplan för Sippan 14 och 15 - beslut om ändring 
Vår beteckning: SBN/2018:216 
  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Upprättad samrådsredogörelse godkänns. 
2. Reviderade handlingar efter samråd godkänns. 
3. Aktuell bestämmelse tas bort genom ändring.  

  
Sammanfattning 
Det aktuella planarbetet avser att pröva om det är lämpligt att ändra planbestämmelserna så att en 
avstyckning av fastigheten Sippan 14 är möjlig.  
 
Då ändringen av gällande detaljplan för Sippan 14 och 15 (DP 68, antagen av bygg- och miljönämnden 
2012-03-07) endast innebär borttagande av bestämmelse om fastighetsindelning, kan ett så kallat förenklat 
förfarande användas. 
 
Plan- och bygglovavdelningen har genomfört samråd kring framtaget förslag till ändring av detaljplan 
under tiden 18 februari – 8 mars 2019. Förslaget har skickats till remissinstanser och sakägare som har fått 
lämna synpunkter. Förslaget har även hållits tillgängligt för allmänheten digitalt och på utställningsplatser.  
Inkomna synpunkter är sammanställda och redovisas i samrådsredogörelsen tillsammans med plan- och 
bygglovavdelningens kommentarer. Inkomna skrivelser föranleder endast redaktionella ändringar av 
förslaget.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 28 mars 2019 
Planbeskrivning  
Samrådsredogörelse 
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Sökanden 
Fastighetsägaren 
 
Beslutet expedieras till  
Plan- och bygglovavdelningen 
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§ 55 

Ändring av detaljplan för del av Vadstena 4:18 vid Björkvägen (DP 67) - 
beslut om granskning 
Vår beteckning: SBN/2018:294  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Upprättad samrådsredogörelse godkänns. 
2. Plan- och bygglovavdelningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. 

 
Sammanfattning 
Plan- och bygglovavdelningen har genomfört samråd kring framtaget förslag till ändring av detaljplan 67 
under tiden 18 februari – 8 mars 2019. Förslaget har skickats till remissinstanser och sakägare som har fått 
lämna synpunkter. Förslaget har även hållits tillgängligt för allmänheten digitalt och på utställningsplatser.  
Inkomna synpunkter är sammanställda och redovisas i samrådsredogörelsen tillsammans med plan- och 
bygglovavdelningens kommentarer. Inkomna synpunkter föranleder ingen ändring av förslaget. Förslaget 
kommer enligt reglerna för standardförfarande att ställas ut för granskning innan ett beslut om antagande 
kan fattas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 1 april 2019 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
 
Beslutet expedieras till  
Plan- och bygglovavdelningen 
 
 
   



 
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-04-23 
 

 

 
 

 Justeras: _________________________________________________ 
 
 
  

Vadstena kommun 
592 80 Vadstena  BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35  TEL 0143-150 00  FAX 0143-151 90 

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se 

22 (23) 

 
§ 56 

Revidering av registerförteckning enligt Dataskyddsförordningen 30.1 – 
GDPR 
Vår beteckning: SBN/2018:244 
  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Reviderat register över behandling av personuppgifter för samhällsbyggnadsnämnden enligt 
dataskyddsförordingens artikel 30.1 fastställs. 

  
Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen, Förordning (EU) 2016/679, gäller som lag i alla EU:s länder från och med den 
25 maj 2018. Förordningen benämns även GDPR (General Data Protection Regulation) och omfattar 99 
artiklar. Regelverket innebär att den personuppgiftsansvarige, i kommunens fall varje nämnd, ska föra ett 
register över personuppgiftsbehandlingar som utförs i den verksamhet som den personuppgiftsasvarige 
ansvarar för samt ändamålen med dessa. 
 
Registerförteckningen har nu reviderats med nya behandlingar samt tillägg på tidigare beslutade 
behandlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 9 april 2019 
Register över behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordingens artikel 30.1  
 
Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadschef 
Enhetschefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen (för information till samtlig personal) 
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§ 57 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SBN/2019:18 
  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän. Dessa beslut redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att 
samhällsbyggnadsnämnden fritt kan återkalla lämnad delegation. Redovisning av delegationsbeslut för 
plan- och bygglovavdelningen, miljöavdelningen samt mark- och exploateringsavdelningen för perioden 
12 mars 2019 – 15 april 2019 sker vid dagens sammanträde. 
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