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Plats och tid Vävaren klockan 08:30 

Beslutande Lars Öhman (M), ordförande § 89-95 samt § 97-101 
Desirée Forsén (M), första vice ordförande, ersätter Lars Öhman 
(M) vid § 96 
Mats Wahrén (K), andra vice ordförande 
Jan Engholm (C), ersätter Emil Carlsson Ramö (M) 
Per-Arne Pettersson (S) 
Eva Skoog (V) 
 

Paragrafer §89–§101 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Frida Rosén 

Ordförande  
_________________________________________________________________________ 
Lars Öhman (M) § 89-95, 97-101 Desirée Forsén (S) § 96 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Jan Engholm (C) 

  
 
 

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

Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-18 

Sista dag för överklagande 2022-12-09 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Frida Rosén 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 
 

Övriga Annika Toll 
Frida Rosén 
Julia Johansson 
Petter Frid 
Anna Säfström 
Mikael Lilja 
Per Hallin § 89-91 
Kristina Lidberg § 93-95 
Frida Karlsson § 99 

Ajournering 9:55 - 10:10 
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§ 89 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Jan Engholm (C) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistan fastställs enligt följande: 

 
 

1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista  
   
 Informationsärenden:  
   
2 Information om belysning 

 
 

3 Information om planerade markanvisningar, Vadstena 4:44, öster 
om Tycklingevägen 
 

 

4 Information om Birgittastranden 
 

 

5 Meddelanden och handlingar för kännedom SBN/2022:24 
 

 Beslutsärenden:  
   
6 Ansökan om förhandsbesked SBN/2022:192 

 
7 Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på del av 

Motalagatan 
 

SBN/2022:38 

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

9 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 1 januari 2023 
 

SBN/2022:196 

10 Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer SBN/2022:157 
 

11 Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2022 
 

SBN/2022:55 

12 Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2023 
 

SBN/2022:197 

13 Anmälan av delegationsbeslut SBN/2022:23 
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§ 89 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 
Mats Wahrén (K): 
1. Jan Engholm (C) väljs till justerare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadsnämnden kan besluta enligt förslaget och 
finner att nämnden gör det.  
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§ 90 

Information om belysning 

Mark- och exploateringschef Mikael Lilja informerar om belysningsåtgärder som gjorts 
de senaste åren och som kommer att göras under hösten 2022 för att spara energi. 
Byte till LED-armaturer har gett och ger en stor energibesparing och antalet 
förbrukade kilowattimmar per år har sänkts med nästan 34 000 sedan 2018, samtidigt 
som drygt 100 nya belysningspunkter har tillkommit. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 91 

Information om planerade markanvisningar, Vadstena 4:44, 
öster om Tycklingevägen 

Stadsarkitekt Petter Frid och mark-och exploateringsingenjör Per Hallin informerar 
om planerade markanvisningar för etapp 1 av detaljplanerområdet öster om 
Tycklingevägen. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 92 

Information om Birgittastranden 

Stadsarkitekt Petter Frid informerar om Birgittastranden; utgångspunkter och kvalitéer 
som finns där i dag och förslag på aktiviteter för området som kommit in.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 93 

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

 

Sammanfattning 
Meddelanden och handlingar för kännedom för perioden 11 oktober till och med 7 
november 2022 delges på dagens sammanträde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 220928 § 80 
Resepolicy 

Länsstyrelsens beslut 221020 
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk 
undersökning. 

Länsstyrelsens beslut 221024 
Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk 
undersökning. 
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§ 94 

Ansökan om förhandsbesked 
Vår beteckning: SBN/2022:192- 231 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Ansökan om förhandsbesked avseende avstyckning, rivning av 
komplementbyggnad samt uppförande av bostadshus på redovisad plats 
beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 4760 kronor. Därutöver tas även en avgift 
ut för den kulturhistoriska bedömningen om 10 000 kronor. Avgiften ska 
betalas även om beslutet överklagas. 

3. Som villkor för beslutet gäller:  
• De särskilda miljöregler som gäller jämsides med stadsplanen ska 

följas vid kommande bygglovprövning.  
• De värden som beskrivs i den kulturhistoriska bedömningen ska 

beaktas vid kommande bygglovprövning. 
• Bilplats ska kunna anordnas på innergård, angöring ska därför 

säkerställas genom servitut eller portik. 
 

Sammanfattning 
En ansökan om förhandsbesked har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden med 
förfrågan om möjlighet till avstyckning, rivning av en befintlig komplementbyggnad 
och uppförande av ett nytt bostadshus. Då fastigheten ligger inom Vadstena innerstad 
ska förändringar av befintlig bebyggelse göras på ett sätt som överensstämmer med 
kulturhistoriska och antikvariska värden. Bedömningen är att ansökan kan beviljas 
med villkor för kommande bygglovhandläggning. 

Motivering till beslutet 
Förändringar i byggnadens skala och estetik påverkar inte bara den aktuella tomten 
och upplevelsen av de två grannfastigheterna utan även gatubildens rytm och uttryck. 
Vid rivning blir den nya byggnadens anpassning till den befintliga gatumiljön viktig. 
Miljöreglerna ska därför särskilt beaktas vid kommande bygglovprövning då den 
kommande byggnadens gestaltning ska prövas. Det blir även viktigt att följa upp och 
särskilt studera mötet mot befintliga anslutande byggnader.  

För att tomtplatsen ska kunna uppfylla kraven på lämplighet ska möjlighet till 
bilparkering på innergård skapas. 
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§ 94 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 27 oktober 2022 
Bilaga 1: Ansökan 
Bilaga 2: Sökandes information, bilaga till ansökan 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Sökanden 
Ägaren till fastigheten med överklagandeanvisning 
Bilaga om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet expedieras till 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska 
kunna vinna laga kraft. 

Meddelande 

Information om att förhandsbesked har beviljats kommer att skickas till: 
Ägare till intilliggande fastigheter 
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§ 95 

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

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Vadstena kommun lokala trafikföreskrifter beslutas enligt följande: 
    0584 2022:007 
 
Vadstena kommuns lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på del av 
Motalagatan 
 
Beslutade den 15 november 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 12 december 2022.  
 

2. Trafikregleringen ska följas upp av samhällsbyggnadsförvaltningen under 
hösten 2023 och utfallet rapporteras till samhällsbyggnadsnämnden senast 
december 2023.  

Reservation 
Mats Wahrén (K) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 
I korsningen Kyrkogatan, Storgatan, Skänningegatan och Motalagatan vid Rödtornet 
sker ofta tillbud på grund av dålig sikt. För att förbättra trafiksäkerheten föreslås att 
Motalagatan enkelriktas mellan korsningen och Östra Rännevallen. Fordon får endast 
köras i östlig riktning. Trafikregleringen ska följas upp av 
samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2023. 
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§ 95 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 27 oktober 2022. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 oktober § 83 
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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§ 96 

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, från och med 1 januari 
2023, 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, från och med 1 januari 
2023, godkänns.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars Öhman (M) i handläggningen och beslutet av detta 
ärende. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-18 § 85 att föreslå kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att anta ny taxa för kommunala båtplatser i Vadstena. 
Ärendet återremitterades för att dels utreda om vallgraven kan användas till båtplatser 
för båtar som kan passera under bron, dels klargöra om det är en taxa eller avgift, om 
det möjligen, helst, kan vara en avgift. 

Nuvarande taxa för båtplatser i Vadstena beslutades 2012 och började gälla från och 
med 2013. 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.  

Skillnaden mellan taxa och avgift kan förklaras som att en taxa är en samling 
fastställda avgifter för utförandet eller tillhandahållandet av en viss typ av tjänst, 
medan en avgift är det pris som betalas (av kunden) för att nyttja tjänsten, i detta fall 
båtplats. Taxor finns inom en rad av kommunens ansvarsområden och styr 
förvaltningarnas rätt att ta ut avgifter.  
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§ 96 forts. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det är lämpligt att erbjuda båtplatser som 
kräver passage under bron i vallgraven. Risken för olyckor är inte osannolik då 
frihöjden mellan vatten och bro i dagsläget är ca 1,35 meter och vid 
normalvattenstånd ca 1,20 meter. Det kan inte heller tolkas som att passage sker på 
egen risk om kommunen erbjuder båtplats mot en avgift i vallgraven. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett stort värde i att vallgraven och slottsområdet 
levandegörs och ser som sitt uppdrag att undersöka alla möjligheter till att båtar ska 
kunna ligga eller lägga till i vallgraven, även om de inte ingår i kommunens 
båtplatsuthyrning. 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 7 november 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. 

  

 

  



 

Sid 15 (19)  
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15 

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 

 

§ 97 

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden från och 
med 1 januari 2023 
Vår beteckning: SBN/2022:196- 002 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Delegationsordningar för samhällsbyggnadsnämndens plan- och 
bygglovavdelning och miljöavdelning, antagna av samhällsbyggnadsnämnden den 
10 december 2019 samt mark- och exploateringsavdelning, antagen av 
samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2021 upphävs från och med den 1 
januari 2023. 

2. Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden antas och gäller från och med 
1 januari 2023. 

Sammanfattning 
En delegationsordning omfattar beslut som fattas på nämndens vägnar. Samtliga 
nämnder ska ta fram nya delegationsordningar inför 2023. Anpassning ska ske utifrån 
nämndernas uppdrag i enlighet med antagna reglementen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 7 november 2022. 
Förslag till delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 
2023. 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samtliga delegater 
Kommunfullmäktige 

 

  



 

Sid 16 (19)  
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15 

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 

 

§ 98 

Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
Vår beteckning: SBN/2022:157- 426 
 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar:  
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt  
6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

2. Taxa för nämndens arbete med tillsyn enligt denna lag ska vara den timavgift 
och övriga bestämmelser som gäller i av kommunfullmäktige antagen Taxa 
för prövning och tillstånd enligt miljöbalken och strålskyddslagen.  

Sammanfattning 

För att förhindra kriminell användning av hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen 
till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att 
tillsynskontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen 
för att minska möjligheterna till hemtillverkning. Merparten av Sveriges kommuner 
har delegerat tillsynen enligt denna lag till den nämnd som ansvarar för miljöfrågor. 
Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. Utifrån det föreslås att 
samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för tillsyn enligt lag om sprängämnes-
prekursorer (Lag (2014:799).  

Under förutsättning att kommunfullmäktige delegerar ansvaret till 
samhällsbyggnadsnämnden, föreslås att timavgift och övriga bestämmelser som gäller i 
av kommunfullmäktige antagen Taxa för prövning och tillstånd enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen ska gälla som taxa för nämndens arbete med den aktuella tillsynen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 7  november 2022. 
Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljöavdelningen 
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§ 99 

Förneklad ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2022 
Vår beteckning: SBN/2022:55- 042 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Förenklad ekonomisk uppföljning per 31 okt 2022 för 
samhällsbyggnadsnämnden godkänns. 

 

Sammanfattning 
En helårsprognos för samhällsbyggnadsnämnden visar med nu kända förutsättningar 
och beslut att kostnaderna prognostiseras bli 350 tkr lägre än tilldelad budgetram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 14 november 2022. 
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-11-15 
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§ 100 

Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2023 
Vår beteckning: SBN/2022:197- 006 

 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för samhällsbyggnadsnämnden för 2023 
(samtliga tillfällen under eftermiddagstid): 

Tisdag 31 januari           

Tisdag 14 mars         

Tisdag 18 april 

Tisdag 23 maj 

Tisdag 20 juni 

Tisdag 19 september 

Tisdag 17 oktober 

Tisdag 21 november 

Tisdag 12 december 

Sammanfattning 
Enligt kommunens huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder 
sammanträder nämnden på dag och tid som nämnden bestämmer. Förslaget för 2023 
innebär nio sammanträden för samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 7 november 2022 

Beslutet med handlingar expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare från och med 2023 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 101 

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, 
samt plan- och bygglovavdelningen för perioden 11 oktober till och med 7 november 
2022 sker vid dagens sammanträde. Miljöavdelningens diariesystem fungerar inte för 
tillfället och delegationsbeslut kan inte fattas eller skrivas ut  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 8 november 2022. 
Sammanställning av delegationsbeslut perioden 11 oktober – 7 november 2022. 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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