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Plats och tid Vävaren klockan 08.30 – 12.00 

 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Öhman (M), ordförande 
Desirée Forsén (S), första vice ordförande, deltar på distans samt vid den 
fysiska delen av sammanträdet 
Mats Wahrén (K), andra vice ordförande 
Eva Skoog (V) 
Lennart Wallstedt (MP) ersätter Emil Carlsson Ramö (M), deltar på distans 
§§ 38-47 
Jan Engholm (C) ersätter Per-Arne Pettersson (S), deltar på distans §§ 38-47 
 

Paragrafer §38–§51 
 

 
Sekreterare 

 
_________________________________________________________ 
Frida Rosén 

 
Ordförande 

 
_________________________________________________________ 
Lars Öhman (M) 

 
Justerare 

 
_________________________________________________________ 
Mats Wahrén (K) 

Anslag/bevis 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 
 

2021-05-18 Sista dag för överklagande 
 

2021-06-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-21 Anslaget tas ned dagen efter sista dag för 
överklagande. 
 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Underskrift  

 
___________________________________________________ 
Frida Rosén 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

-  

 
Övriga Annika Toll 

Frida Rosén 
Mikael Lilja 
Petter Frid 
Therése Engdahl 
Anna Säfström 

 
Ajournering 10.15 – 10.30 
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§ 38 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

  
1. Mats Wahrén (K) väljs till justerare.  
2. Föredragningslistaorna för den digitala delen av sammanträdet samt den fysiska delen av 

sammanträdet fastställs enligt följande: 
 

        Digitalt: 
 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
 Informationsärenden: 
  
2 Information om projektet ombyggnad av Rådhustorget 

 
3 Information om trafikutredning Motala 

 
4 Information om miljöavdelningens covid-ansvar 

 
5 Information om remiss om tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd 

 
6 Information om kvarteret Smycket 

 
7 Meddelanden och handlingar för kännedom 

 
 Beslutsärenden: 
  
8 Anmälan av delegationsbeslut 

 
9 Lokala trafikföreskrifter om S:t Persgatan och Nygatan vid S:t Persskolan 

 
10 Förslag till riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser 
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                        Fysiskt: 
 
1 Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

 
 Beslutsärenden: 
  
2 Rogslösa 1:31 - lovföreläggande 
  
3 Häckenäs 1:1 - ansökan om strandskyddsdispens 

 
4 
 
5 

Detaljplan för del av Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen 
 
Namnsättning av nya kvarter och gator i områden vid Kungs Starby och Öster om 
Tycklingevägen 
 
 

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.  



5 (20) 
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-18 
 

 
 

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 

§ 39 

Information om projektet ombyggnad av Rådhustorget 
 
Mark- och exploateringschef Mikael Lilja och stadsarkitekt Petter Frid informerar om projektet 
ombyggnad av Rådhustorget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 40 

Information om trafikutredning Motala 

Ordförande Lars Öhman (M) och samhällsbyggnadschef Annika Toll informerar om Östgötatrafikens 
utredning av busstrafiken inom Motala kommun, vilken berör busslinjerna mellan Vadstena och Motala 
kommun.  

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 41 

Information om miljöavdelningens covid-ansvar 

Miljöchef Therése Engdahl informerar om miljöavdelningens covid- ansvar. 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 42 

Information om remiss om tillgängliga stränder - ett mer differentierat 

strandskydd 

Samhällsbyggnadschef Annika Toll informerar om kommunstyrelsens remissvar gällande Tillgängliga 
ständer – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78). 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 43 

Information om kvarteret Smycket 

Samhällsbyggnadschef Annika Toll informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ansöka 
om avstyckning av sex nya villatomter till kommunens tomtkö inom kv Smycket 3, Södra 
Drottningmarken.  

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
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§ 44 

Meddelanden och handlingar för kännedom 
Vår beteckning: SBN/2021:6 - 006 
 
Meddelanden och handlingar för kännedom för perioden 13 april – 10 maj 2021 delges på dagens 
sammanträde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

 

Kommunstyrelsens beslut § 56 
Ombudgetering av investeringsmedel för 2020. 

Kommunstyrelsens beslut § 58 

Redovisning av övriga nämnders interna kontroll. 

Länsstyrelsens beslut 2021-04-27 

Tillstånd enligt kulturmiljölagen till ingrepp i fornlämning.  
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§ 45 

Anmälan av delegationsbeslut 
Vår beteckning: SBN/2021:5 - 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  
13 april till och med 10 maj 2021 sker vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 11 maj 2021. 
Sammanställning av delegationsbeslut perioden 13 april – 10 maj 2021. 

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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§ 46 
Lokala trafikföreskrifter om S:t Persgatan och Nygatan vid S:t Persskolan 
Vår beteckning: SBN/2020:190 - 511 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på S:t Persgatan beslutas 
enligt följande: 
 
Vadstena kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon 
på  
S:t Persgatan 
 
Vadstena kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § trafikförordningen 
(1998:1276) följande: 
 
1 § På S:t Persgatan får inte motordrivet fordon föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som 
anges i 1 kap. 4§ trafikförordningen (1998:1276). 
 
2 § Gäller ej boende och leveranser till skolan. 
_______________________________________________________________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021 då föreskrifterna 0584 2020:022 upphör att gälla. 
 
 

2. Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på Nygatan beslutas enligt 
följande: 
 
Vadstena kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon 
på Nygatan 
 
Vadstena kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § trafikförordningen 
(1998:1276) följande: 
 
1 § På Nygatan mellan Hofslagaregatan/Kråkegatan och S:t Persgatan får inte motordrivet fordon 
föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4§ trafikförordningen 
(1998:1276). 
 
2 § Gäller ej boende och leveranser till skolan. 
_______________________________________________________________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2021 då föreskrifterna 0584 2020:023 upphör att gälla. 
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§ 46 forts. 
 
Sammanfattning 

För att öka säkerheten för S:t Persskolans elever behöver trafiken begränsas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 11 maj 2021 
Remiss till polisen angående lokal trafikföreskrift 0584 2021:014 
Remissvar från polisen 

Samråd 

Ej aktuellt. 

Beslutet expedieras till  

Polismyndigheten 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 47 

Förslag till riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser 
Vår beteckning: SBN/2021:84 - 311 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  

 
1. Förslag till Riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser antas. 

Förslag till beslut 

Enligt tjänsteskrivelse: Förslag till Riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser antas. 

Jan Engholm (C): Förslag till Riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser, med tillägg att valbodar 
ska få användas på Rådhustorget, antas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jan Engholms (C) förslag till beslut mot förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen.  
 
Reservation 
Jan Engholm (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 

Sammanfattning 

Den offentliga platsen tillhör alla, den är allmänhetens plats som man tillfälligt kan få bruka för annat 
ändamål. Dessa riktlinjer är framtagna för att ge stöd till de som önskar nyttja offentlig plats i Vadstena 
kommun. Riktlinjerna ska också underlätta för samhällsbyggnadsförvaltningen vid handläggning och 
yttrande till polismyndigheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 29 april 2021 
Förslag till riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser 

Beslutet med handlingar expedieras till 

Mark- och exploateringsavdelningen  
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§ 48 

Rogslösa 1:31 - lovföreläggande 
Vår beteckning: SBN/2021:66 - 221 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Fastighetens ägare, Bostadsrättsföreningen Rogslösa 1:31 (716426-2508) ges härmed tillfälle enligt 
11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) att senast 2021-07-15 komma in med en ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av uterum. 

2. Om ansökan om bygglov inte kommer in, ska ritningar upprättas på ägarens bekostnad, för att 
kunna pröva frågan om lov. 

Beslutsmotivering 
Vid tillsyn på fastigheten Rogslösa 1:31 har plan- och bygglovsavdelningen konstaterat att ett uterum 
uppförts utan lov. Plan- och bygglovavdelningen bedömer att åtgärden är lovpliktig och att bygglov 
sannolikt kan ges i efterhand för åtgärden. 

Lagparagraf 
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 17 § anger att om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller 
marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller 
byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för 
åtgärden (lovföreläggande). 
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 27 § anger att om fastighetsägaren eller byggnadsverkets ägare inte 
följer ett lovföreläggande får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar 
och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.  
Enligt förvaltningslagen (2017:900) 25§ ska byggnadsnämnden innan beslut fattas, ge den som 
föreläggandet är tänkt att riktas till, tillfälle att yttra sig.  

Sammanfattning 
En anmälan om ett olovligt uppfört uterum samt anordnande av braskamin inkom till 
samhällsbyggnadsnämnden 2013. Sedan dess har handläggning i ärendet skett, varvid frågan om den 
olovliga eldstaden har hanterats. Efter beslut i mark- och miljödomstolen har ärendet återförvisats till 
nämnden för handläggning i frågan om olovligt byggnation av uterum. Plan- och bygglovsavdelningen kan  



16 (20) 
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-18 
 

 
 

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 

§ 48 forts. 
 
konstatera att lov saknas för uterummet i fråga och anmodar därför bostadsrättsföreningen att skyndsamt 
söka lov för åtgärden. Ytterligare olovliga uterum inom samma fastighet kommer att behandlas i separat 
ärende.  
 
Om fastighetsägaren inte följer lovföreläggandet kommer nämnden på ägarens bekostnad låta upprätta de 
ritningar som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 20 maj 2021. 

Beslutet expedieras till 
BRF Rogslösa 
Den klagande  
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§ 49 

Häckenäs 1:1 - ansökan om strandskyddsdispens 
Vår beteckning: SBN/2021:63 - 239 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 
1. Strandskyddsdispens ges för två canvastält på fastigheten Häckenäs 1:1 vid Vättern i enlighet med 

situationsplan, se bilaga 1. 
2. De ytor som får tas i anspråk som tomt är område markerade på karta, se bilaga 2. 
3. Avgiften för denna ansökan är 4730 kronor. 

Beslutsmotivering 
Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap 18 d § miljöbalken beaktas om ett strandnära 
läge för en åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
 
Åtgärden bedöms vara av ett sådant slag och begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 
tillgodoses långsiktigt. Åtgärden bedöms få en positiv verkan för den lokala näringen.  

Lagparagraf 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller generellt vid havet, insjöar och vattendrag och 
omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 
14 § miljöbalken. Enligt beslut gäller utökat strandskydd. 
 
Inom ett strandskyddsområde får inte till exempel nya byggnader uppföras, 7 kap. 15 § miljöbalken. Om 
det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens 
medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om 
fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. Beslut om 
strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor. 
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§ 49 forts. 
 
Inom områden som pekats ut för landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan det särskilda skälet för 
landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser. Det betyder att förutom de särskilda skäl som 
anges i miljöbalken 7 kap. 18 c §, kan även skälen som anges i 7 kap. 18 d § tillämpas. Det kan till exempel 
gälla en byggnad, anläggning eller verksamhet som långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden. 
 
Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen ett område som är 
lämpligt för utvecklingen av landsbygden, av ett sådant slag och begränsad omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Området ska därutöver endast ha en liten betydelse för att 
tillgodose strandskyddets syften 7 kap. e§. 
 
Sammanfattning 
Ansökan om strandskyddsdispens gällande strandtälthotell på fastigheten Häckenäs 1:1 har kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden. Den aktuella platsen är inte ianspråktagen sedan tidigare, men har pekats ut i 
översiktsplanen som landsbygdsutvecklingsområde. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 
kap 18 d § miljöbalken beaktas om ett strandnära läge för en åtgärd bidrar till utvecklingen av 
landsbygden. Åtgärden bedöms vara av ett sådant slag och begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt. Åtgärden bedöms få en positiv verkan för den lokala näringen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämndens daterad den 29 april 2021. 
Bilaga 1: Karta med tält och dass markerade  
Bilaga 2: kartutdrag med tomtplats 
Bilaga 3: Kartutdrag med landsbygdsutvecklingsområde (från ÖP) med tältplats markerad 
Bilaga 4: Beskrivning med verksamhetsidé 
Bilaga 5: Tältspecifikation 

Beslutet expedieras till 
Sökanden (tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor samt protokollsutdrag och överklagandehänvisning) 
Länsstyrelsen (tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor samt protokollsutdrag) 
Plan- och bygglovavdelningen  
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§ 50 

Detaljplan för del av Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen 
Vår beteckning: SBN/2020:67 - 214 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 

1. Upprättad samrådsredogörelse godkänns. 
2. Reviderade planhandlingar efter samrådet godkänns. 
3. Plan- och bygglovavdelningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. 

Sammanfattning 

Plan- och bygglovavdelningen fick 2018-11-06 § 141 i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att påbörja 
arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag för den del av Vadstena 4:44 som ligger öster om 
Tycklingevägen vid korsningen Tycklingevägen – Klosterledsgatan. Planarbetet bedrivs i enlighet med 
reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900) då planförslaget är av betydande intresse för allmänheten 
på grund av sin omfattning. Samrådet genomfördes under tiden 28 september – 4 december 2020, till följd 
av samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-08 § 58. 
 
Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse med plan- och bygglovavdelningens svar 
och kommentarer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden, daterad den 30 april 2021 
Samrådsredogörelse 
Plankarta 
Planbeskrivning med undersökning om betydande miljöpåverkan 
Gestaltningsprogram Tycklingeområdet 
Sol- och skuggstudie 
Siluettanalys samt volymstudie 
Utlåtande trafiklösningar, Tyréns 

Beslutet expedieras till  

Plan- och bygglovavdelningen 
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§ 51 

Namnsättning av nya kvarter och gator i områden vid Kungs Starby och 

Öster om Tycklingevägen 
Vår beteckning: SBN/2021:69 - 871 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut  

 
1. Namnförslagen för kvarter och gator vid Kungs Starby och öster om Tycklingevägen godkänns. 

Sammanfattning 
Med anledning av att planarbete och fastighetförrättning för två olika områden i Vadstena är på gång 
behöver dessa nya kvarter och gator namnsättas. Namnförslag har arbetats fram i en namngivningsgrupp 
med representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.  Enligt 
reglementet ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om namnsättning av kvarter och gator efter samråd 
med kultur- och utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att bifalla förslagen i 
sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad den 28 april 2021 
Delegationsbeslut kultur- och utbildningsnämnden 
Kartor över berörda områden  

Beslutet med handlingar expedieras till 

Plan- och bygglovsavdelningen 

Beslutet expedieras till  

Kultur- och utbildningsnämnden 
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