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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-18 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

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

 

Plats och tid Vävaren klockan 08:30-12:30 

Beslutande Lars Öhman (M), ordförande § 74-84 samt § 86-88 
Desirée Forsén (S), första vice ordförande, ersätter Lars Öhman 
(M) vid § 85  
Mats Wahrén (K), andra vice ordförande 
Jan Engholm (C), ersätter Emil Carlsson Ramö (M) 
Eva Skoog (V) 
Per-Arne Pettersson (S) 
Carl-Henrik Juhlin (K), § 74-84 samt § 86-88 
Rune Lemon (K), ersätter Carl-Henrik Juhlin (K) vid § 85 
 

Paragrafer §74–§88 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Frida Rosén 

Ordförande  
_________________________________________________________________________ 
Lars Öhman (M) § 74-84 samt 86-88       Desirée Forsén (S) § 85 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Mats Wahrén (K) 

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-24 

Sista dag för överklagande 2022-11-14 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Frida Rosén 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Rune Lemon (K) § 74-84 samt § 86-88 
 

Övriga Annika Toll 
Frida Rosén 
Mikael Lilja 
Anna Säfström 
Julia Johansson 
Petter Frid 
Frida Karlsson § 77 
Jonathan Nestenius § 78-79 
Kristina Lidberg § 81-85 

Ajournering Klockan 09:40-09:55 
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§ 74 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Mats Wahrén (K) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistan fastställs enligt följande: 

 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
 

 Informationsärenden:  
   
2 Information om pågående detaljplaner 

 
 

3 Information om pågående arbete med planerad belysning i Hov 
 

 

4 Information om delårsrapport per 31 augusti med helårsprognos 
 

 

5 Information från budgetberedningsdagen den 4 oktober 
 

 

6 Information om länsstyrelsens miljöbalkstillsyn 
 

 

7 Meddelanden och handlingar för kännedom SBN/2022:24 
 

 Beslutsärenden:  
   
8 Översiktsplan för Vadstena kommun SBN/2022:175 

 
9 Lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats i korsningen Margaretavägen, 

Skänningegatan och Birgittas väg 
 

SBN/2022:38 

10 Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på del av Motalagatan 
 

SBN/2022:38 

11 Lokala trafikföreskrifter om parkering vid Kronängsgatan 
 

SBN/2022:38 

12 Förslag till ny taxa för båtplatser SBN/2022:173 
 

13 VA-översikt Vadstena kommun SBN/2022:176 
 

14 Halvårsuppföljning av miljöavdelningens tillsynsplan 2022 
 

SBN/2021:175 

15 Anmälan av delegationsbeslut SBN/2022:23 
 



 

Sid 4 (22)  
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-18 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

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

 
§ 74 forts. 
 
Sammanfattning 
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista. Där redovisas vilka 
ärenden ordföranden vill att nämnden ska behandla. Vid sammanträdet har 
nämndledamöterna möjlighet att föreslå ändringar i listan.  
 

Förslag till beslut 
Carl-Henrik Juhlin (K): 
1. Mats Wahrén (K) väljs till justerare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt förslaget och 
finner att nämnden gör det. 
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§ 75 

Information om pågående detaljplaner 
 

Stadsarkitekt Petter Frid informerar om pågående detaljplaner. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 76 

Information om pågående arbete med planerad belysning i 
Hov 
 

Mark- och exploateringschef Mikael Lilja informerar om det pågående arbetet med det 
planerade belysningsbytet i Hov. En dispensansökan för grävning närmare trädens 
dropplinje än tillåtna tre meter har skickats till länsstyrelsen. I väntan på deras beslut 
står belysningen kvar under hösten och vintern 2022-2023. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 77 

Information om delårsrapport per 31 augusti med 
helårsprognos 
 

Ekonom Frida Karlsson informerar om samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport per 
31 augusti 2022 med helårsprognos och samhällsbyggnadschef Annika Toll redovisar 
måluppfyllelsen i verksamhetsplanen för samma period. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 78 

Information från budgetberedningsdagen den 4 oktober 
 

Ordförande Lars Öhman (M) och samhällsbyggnadschef Annika Toll ger information 
om vad de föredrog på budgetberedningsdagen den 4 oktober. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 79 

Information om länsstyrelsens miljöbalkstillsyn 
 

Miljöinspektör Jonathan Nestenius informerar om länsstyrelsens kommunuppföljning 
enligt miljöbalken som gjordes den 28 september. Länsstyrelsens rapport inväntas. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 80 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SBN/2022:24- 006 

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom för perioden 6 september till och med 10 
oktober 2022 delges på dagens sammanträde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

Kommunfullmäktiges beslut 220622 § 43 
Politisk ärendeberedning i Vadstena kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 220622 § 45 
Huvudreglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunfullmäktiges beslut 220622 § 48 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 220622 § 54 
Arvodesregler och uppdrag för förtroendevalda. 

JO:s beslut 220902 
Allvarlig kritik mot samhällsbyggnadsnämnden i Vadstena kommun för långsam 
handläggning av ett återförvisat ärende.  
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§ 81 

Översiktsplan för Vadstena kommun 
Vår beteckning: SBN/2022:175- 212 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 
kommunomfattande översiktsplan. 

2. Projektplan för framtagande av ny översiktsplan godkänns. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsätta en politisk referensgrupp. 

Sammanfattning 
Uppdraget omfattar att ta fram en ny översiktsplan för Vadstena kommun inklusive 
att göra det utredningsarbete som krävs för att klargöras planens förutsättningar. 
Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige inom den lagstadgade tiden, vilket 
innebär ett antagande senast juni 2024. 

Översiktsplanen ska uppfylla plan- och bygglagens krav på innehåll och ska upprättas 
enligt den digitala standard som utarbetats av Boverket. Arbetet ska bedrivas enligt 
den lagstadgade process som innebär en dialog med medborgare, intressenter och 
myndigheter genom samråd och granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden daterad den 27 september 2022. 
Projektplan för framtagandet av en ny översiktsplan. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens beslut expedieras till samhällsbyggnadsnämnden och plan- och 
bygglovavdelningen, planochbygg@vadstena.se. 
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§ 82 

Lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats i korsningen 
Margaretavägen, Skänningegatan och Birgittas väg 
Vår beteckning: SBN/2022:38- 511 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 
1. Vadstena kommun lokala trafikföreskrifter beslutas enligt följande: 

    0584 2022:006 
 
Vadstena kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats i korsningen 
Margaretavägen, Skänningegatan och Birgittas väg 
 
Beslutade den 18 oktober 2022 
 
Vadstena kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
1 § Platsen där Margaretavägen, Skänningegatan och Birgittas väg möts ska vara 
cirkulationsplats  
______________________________________________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 oktober 2022.  

Sammanfattning 
Korsningen vid Margaretavägen, Skänningegatan och Birgittas väg, 
brandstationskorset, görs om till cirkulationsplats för att öka trafiksäkerheten för såväl 
fordonsförare som cyklister och gående.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 29 september 2022. 
Remiss till polisen den 26 september 2022. 
Yttrande från polisen den 27 september 2022. 

Beslutet expedieras till 
Transportstyrelsen – svensk trafikföreskriftssamling 
Polisen registrator.ost@polisen.se  
 

mailto:registrator.ost@polisen.se
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§ 83 

Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på del av 
Motalagatan 
Vår beteckning: SBN/2022:38- 511 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 
1. Ärendet återremitteras för att utreda cykeltrafik på enkelriktad gata. 
2. Ärendet tas upp på nytt vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 15 

november. 

Sammanfattning 
I korsningen Kyrkogatan, Storgatan, Skänningegatan och Motalagatan sker ofta tillbud 
på grund av dålig sikt. För att förbättra trafiksäkerheten görs ett försök med att 
enkelrikta Motalagatan mellan korsningen och Östra Rännevallen. Fordon får endast 
köras i östlig riktning.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: 
Vadstena kommun lokala trafikföreskrifter beslutas enligt följande: 

    0584 2022:007 
Vadstena kommuns lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på del av 
Motalagatan 
Beslutade den 18 oktober 2022 
Vadstena kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § 
trafikförordningen (1998:1276) följande: 
1 § På Motalagatan mellan Kyrkogatan/Skänningegatan och Östra Rännevallen får 
fordon föras endast i östlig riktning. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges 
i 1 kap. 4 § trafikförordningen.  
______________________________________________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2022.  

Förslag till beslut 
Ordförande Lars Öhman (M): 
Ärendet återremitteras för att utreda cykeltrafik på enkelriktad gata. 
Ärendet tas upp på nytt vid samhällsbyggnadsnämndenssammanträde den 15 
november. 
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§ 83 forts. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågan om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt förslaget och 
finner nämnden gör det. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 29 september 2022. 
Remiss till polisen den 26 september 2022. 
Yttrande från polisen den 27 september 2022. 

Beslutet expedieras till 
Transportstyrelsen – Svensk trafikföreskriftssamling 
Polisen registrator.ost@polisen.se  
 

 

  

mailto:registrator.ost@polisen.se
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§ 84 

Lokala trafikföreskrifter om parkering vid Kronängsgatan 
Vår beteckning: SBN/2022:38- 511 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 
1. Vadstena kommun lokala trafikföreskrifter beslutas enligt följande: 

    0584 2022:008 
 
Vadstena kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering vid Kronängsgatan  
 
Beslutade den 18 oktober 2022 
 
Vadstena kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 
§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: 
 
1 § På parkeringsplatsen vid kronängsgatan enligt rödrutig markering i kartbild får 
fordon parkeras under högst 24 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller 
parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen 
(1998:1276).   
 

 
__________________________________________________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 oktober 2022.  
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Sammanfattning 
I samband med arbetet att angöra en vändplats för den nya infartsvägen till 
Kronoängsområdet har yta frigjorts som kan användas till parkeringsplats. Parkering 
blir tillåten i 24 timmar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 5 oktober 2022. 
Remiss till polisen den 5 oktober 2022. 
Yttrande från polisen den 5 oktober 2022. 

Beslutet expedieras till 
Transportstyrelsen – svensk trafikföreskriftssamling 
Polisen registrator.ost@polisen.se  
 

 

  

mailto:registrator.ost@polisen.se


 

Sid 17 (22)  
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-18 

JUSTERAS:_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Vadstena kommun 

592 80 Vadstena   BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35   TEL 010-234 70 00   FAX 0143-151 90 

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

 

§ 85 

Förslag till ny taxa för båtplatser 
Vår beteckning: SBN/2022:173- 825 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena antas.  
2. Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

de i denna taxa antagna fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar 
årlig förändring enligt konsumentprisindex för oktober månad året före 
avgiftsåret.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del 

1. Förslag till ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena godkänns.  
 
På grund av jäv deltar inte Lars Öhman (M) och Carl-Henrik Juhlin (K) i 
handläggningen och beslutet av detta ärende. 

Sammanfattning 
Nuvarande taxa för båtplatser i Vadstena beslutades 2012 och började gälla från och 
med 2023. Under 2022 har stora investeringar gjorts i hamnen och flera platser har 
försetts med el och vatten. Taxan för båtplatsavgifterna är därför i behov av justering.  

Förslag till beslut  
Dessie Forsén (S): Som tillägg till förvaltningens förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna med en procentsats som motsvarar årlig 
förändring enligt konsumentprisindex för oktober månad året före avgiftsåret.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt förslaget och 
finner att nämnden gör så. 
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§ 85 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 4 oktober 2022. 
Förslag till ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena kommun  

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till kommunstyrelsen.  
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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§ 86 

VA-översikt Vadstena kommun 
Vår beteckning: SBN/2022:176- 309 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar:  

1. VA-översikt för Vadstena kommun antas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner VA-översikt för Vadstena kommun. 

Sammanfattning 
Vadstena kommun har identifierat ett behov av att ta fram en kommunövergripande 
VA-översikt som beskriver nuläget och förutsättningarna för VA-försörjning i 
Vadstena kommun och lägger grunden för kommunens fortsatta arbete. 

VA-försörjning omfattar försörjning av dricksvatten samt omhändertagande av 
spillvatten och dagvatten. VA-översikten omfattar både allmän VA-försörjning inom 
det som kallas verksamhetsområde, där Vadstena kommun har ansvaret för VA-
försörjningen och enskild VA-försörjning där fastighetsägarna själva har ansvaret. Den  

strategiska planeringen för VA-försörjningen är ett viktigt led i att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna (MKN) inom ramen för svenskt vattenförvaltningsarbete. 

De behov som identifierats i VA-översikten och som behöver beaktas i det fortsatta 
arbetet med VA-planering sammanfattas i rapporten. 

Reservation 
Eva Skoog (V): "Jag reserverar mig till förmån för mitt tilläggsförslag till punkt 13 i 
dagordningen för samhällsbyggnadsnämndens möte 22-10-18 VA-översikt Vadstena 
Kommun.  

Jag vill att risken för förorening med PFAS beaktas i översikten och att kommunen 
börjar mäta halten PFAS i råvattnet i enlighet med livsmedelsverkets rekommendation 
angående hantering av PFAS i dricksvatten.” 
 
Förslag till beslut 
Eva Skoog (V): Som tillägg till förvaltningens förslag till beslut:  
Risken för förorening med PFAS beaktas i översikten och kommunen börjar mäta 
halten PFAS i råvattnet i enlighet med livmedelsverkets rekommendation angående 
hantering av PFAS i dricksvatten.  
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§ 86 forts. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt förslaget och 
finner att nämnden inte gör det. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 6 oktober 2022. 
VA-översikt för Vadstena kommun. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut expedieras till kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till samhällsbyggnadsnämnden och VA-
nämnden.  
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§ 87 

Halvårsuppföljning av miljöavdelningens tillsynsplan 2022 
Vår beteckning: SBN/2021:175- 012 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Uppföljning av tillsynsplanen för miljöavdelningens verksamhet under första 
halvåret av 2022 godkänns.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 december 2021 om tillsynsplan för 
miljöavdelningens verksamhet 2022. Uppföljning och utvärdering av verksamheten 
ska ske årligen enligt bland annat bestämmelser i miljötillsynsförordningen. Denna 
uppföljning avser samhällsbyggnadsnämndens tillsynsverksamhet inom 
miljöavdelningens område under första halvåret (1 januari-30 juni) av 2022. 

Under första halvåret har tillsyn på U-verksamheter inom miljöskydd inte kunnat 
genomföras som planerat på grund av nytillkomna arbetsuppgifter och ett flertal 
händelsestyrda ärenden inom förorenade områden. Tillsynsområdet kommer att 
behöva prioriteras till nästkommande år. 

Livsmedelstillsynen har vid halvårsskiftet inte uppnått målet för antal inspektioner, 
men planerar arbetet under hösten så att tillsynen vid årsskiftet ska vara utfört enligt 
tillsynsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 10 oktober 2022.  

Beslutet expedieras till 
Miljöavdelningen 
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§ 88 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SBN/2022:23- 006 

 
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 mark- och exploateringsavdelningen, 
miljöavdelningen samt plan- och bygglovavdelningen för perioden  
6 september till och med 10 oktober 2022 sker vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 11 oktober 2022. 
Sammanställning av delegationsbeslut perioden 6 september – 10 oktober 2022. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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