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Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Sammanträdesrum Lövsalen, Stadshuset, Hallonbergen, den 24 januari, 2022, 18:00- 20:15
Ajournering mellan informationspunkten och ärende 5 för en bensträckare, kl 19:30-19:40.

Beslutande:

Clara Dagh (S), tjänstgörande ersättare för Erik Gutiérrez-Aranda (S)
Karin Holmberg (S), tjänstgörande ersättare för Kjell Söderstam (S) §§ 4-5
Kjell Söderstam (S), §§ 1-3; 6-11
Ulrika Clevesjö (S)
Johan Hallberg (M), tjänstgörande ordförande vid § 3
Urban Karlsson (M ), tjänstgörande ersättare för Hans Beausang (M ) § 3
Hans Beausang (M ), §§ 1-2; 4-11
Jimmy Sagar (V)
M ichael Fondelius (SD)
Lina Larsson (C)
Sanjin Harbas (C), tjänstgörande ersättare för I nger Gran (L) § 3
I nger Gran (L), §§ 1-2; 4-11
Jarl Klang (L), tjänstgörande ersättare för David Gotthold (L)
Axel Naver (M P)
Josef Wiström (KD), tjänstgörande ersättare för Gustav Joelsson (KD) §§ 8-13
Gustav Joelsson (KD), §§ 1-7
Karin Holmberg (S)
Övriga deltagare:
Per Völker (S)
Fredrik Härdén, förvaltningschef
Urban Karlsson (M)
Karolina Regius, nämndsekreterare
Lars A Carlsson (SD)
Angelica Vernersson, bygglovschef
Sanjin Harbas (C)
Kaarin Lindberg, miljöchef
Josef Wiström (KD)
I mran Salifu, miljöhandläggare
Fredrik Wennberg, alkoholhandläggare
Marit Lundell, miljöhandläggare
Eva Jansson, miljöhandläggare
Hans Beausang (M )

Ersättare:

Utses att
justera:
Plats och tid
för justering:

Stadshuset, tisdagen den 25 januari 2022

Underskrifter:

Sekreterare

Paragraf

§§ 1-11

_______________________________
Karolina Regius
Ordförande
______________________________________________________
I nger Gran (L)
Justerare

______________________________________________________
Hans Beausang (M )

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

2022-01-26

Datum när anslaget tas ner

Förvaringsplats för protokoll

Kommunstyrelsens förvaltning, Stadshuset, Hallonbergen

2022-02-16
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Innehållsförteckning
Beslut att närvara

§1

I nformation från sektorn för samhällsbyggnad

§2

Ansökan om dispens/ tillstånd inom Lötsjön- Golfängarnas
naturreservat

§3

BASAREN 1 Franstorpsvägen 19 -29, Fråga om bygglov för ändrad
användning av kontor till skolverksamhet (gymnasium)

§4

ÖSTERN 5 Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Bygglov för utvändig
ändring, tillbyggnad och inredande av 6 st. ytterligare bostäder.

§5

Återkoppling av livsmedelskontrollen 2021

§6

Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och kontrollplan
2022-2024 för livsmedelskontrollen

§7

Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och tillsynsplan
för 2022 inom miljöbalkens område och strålskyddslagens område

§8

Förslag till beslut om uppdatering av riktlinjer för alkoholservering
och försäljning av folköl

§9

Tillsynsplan för 2022 alkoholförsäljning, försäljning av tobak och
receptfria läkemedlen

§ 10

Anmälan av delegationsbeslut - januari 2022

§ 11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Byggnads- och tillståndsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-24

§1

Beslut om rätt att närvara
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
Följande personer får närvara vid Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den
24 januari 2022:
Angelica Vernersson, bygglovschef
Kaarin Lindberg, miljöchef
I mran Salifu, miljöhandläggare
Fredrik Wennberg, alkoholhandläggare
M arit Lundell, miljöhandläggare
Eva Jansson, miljöhandläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-01-24

§2

Information från sektorn för samhällsbyggnad
Sammanfattning
I mran Salifu, miljöhandläggare, gav återkoppling av livsmedelskontrollen 2021, liksom
informerade om behovsutredning och kontrollplan för 2022.
Fredrik Wennberg, alkoholhandläggare, information om uppdatering av riktlinjer för
alkoholhandläggning.
M arit Lundell och Eva Jansson, miljöhandläggare, informerade om byggnads- och
tillståndsnämndens behovsutredning och tillsynsplan för 2022 inom miljöbalkens
område och strålskyddslagens område.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Johan Hallberg (M), Axel Naver (M P), Gustav Joelsson (KD), Clara Dagh (S), Per Völker
(S) och Jimmy Sagar (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr: BTN-0927/ 2021

Ansökan om dispens/tillstånd inom Lötsjön- Golfängarnas
naturreservat
Beslutsunderlag
Ansökan från sökanden, inkommen den 10 december
Situationsplan placering
Situationsplan rivning inkommen den 16 december 2021
Situationsplan schaktning fundament inkommen den 16 december 2021
M iljöenhetens skrivelse den 10 januari 2022

Sammanfattning
Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och tekniska nämnden, har den 10 december 2021
kommit in med en ansökan om dispens för att schakta för att gjuta/ sätta ner plintar till
en ny pergola samt tillstånd för att uppföra en ny pergola.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
I nger Gran (L) och Hans Beausang (M ) anmälde jäv. Tjänstgörande ersättare var Sanjin
Harbas (C) respektive Urban Karlsson (M ).
Johan Hallberg (M) tjänstgjorde som ordförande.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämnden meddelar Sundbybergs stad, St adsmiljö- och
tekniska nämnden dispens för att utföra nödvändigt grävarbete i samband med
uppbyggnad av en ny pergola. Dispens meddelas enligt reservatsföreskrifterna
för Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad, punkt A1.

2. Byggnads- och tillståndsnämnden meddelar Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och
tekniska nämnden tillstånd för att uppföra en ny pergola. Tillstånd meddelas
enligt reservatsföreskrifterna för Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i
Sundbybergs stad, punkt A9.
Tillstånd och dispens är förenat med följande villkor:
i. Åtgärderna ska genomföras i enlighet med ansökan den 10 december
2021 och kompletteringar den 16 december 2021. Vid avvikelser från
anmälan ska miljöenheten omedelbart meddelas.
ii. Arbetena ska i enlighet med anmälan avslutas senast den 1 juni 2022.
Beslutet har fattats med stöd av 2 kap 2, 3 §§, 7 kap 7 §, 16 kap 2 § miljöbalken
(1998:808) samt punkt A1 och A7, föreskrifterna i beslut för Lötsjön-Golfängarnas
naturreservat i Sundbybergs stad beslutad av kommunfullmäktige 18 december 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr: BTN-0748/ 2021

BASAREN 1 Franstorpsvägen 19 -29, Fråga om bygglov för ändrad
användning av kontor till skolverksamhet (gymnasium)
Beslutsunderlag
Ansökan inkom den 28 september 2021
Anmälan kontrollansvarig inkom den 28 september 2021
Följebrev inkom den 28 september 2021
Plan- och situationsplan inkom den 28 september 2021
Planritning inkom den 28 september 2021
Sektionsritning inkom den 28 september 2021
Fasadritning inkom den 28 september 2021
Utlåtande tillgänglighet den 28 september 2021
Verksamhetsbeskrivning inkom den 28 september 2021
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 12 januari 2021

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till skolverksamhet i
form av naturbruksgymnasium för 90 elever mellan 16 och 19 år. Sökt verksamhet har
inriktning djur. Den föreslagna åtgärden omfattar en yta om 993 kvm av byggnadens
totala yta som är 5841 kvm.
Fastigheten är avsedd för bostads- och handelsändamål i enlighet med fastställd
detaljplan. Den sökta åtgärden avser bygglov för ändrad användning av kontorslokaler
till utbildningslokaler i form av naturbruksgymnasium (skola). Skola ryms inte inom
handel och åtgärden är därför planstridig.
I ansökan finns ingen form av friyta för skolverksamheten invid skollokalerna.
Verksamhetsbeskrivningen anger att två närliggande parker (Tuvanparken och
M arabouparken) ska ersätta och tillgodose kravet på friyta. Den gård som finns i
anslutning till byggnaden används till stor del av en förskola. Att i nte erbjuda någon
form av friyta i direkt anslutning till skolverksamheten bedömer förvaltningen inte
uppfyller lagkravet eller Boverkets föreskrifter.
Förvaltningens samlade bedömning är att åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse
eller är förenlig med detaljplanens syfte enligt 9 kap 31 b. Ansökan uppfyller inte kravet
om friyta och förslag till beslut är därför avslag.
För handläggning av detta ärende tas följande avgifter ut: avslag 6 188kr
Avgiften faktureras separat.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Kjell Söderstam (S) anmälde jäv. Tjänstgörande ersättare var Karin Holmberg (S).
Under överläggningen yttrar sig Jimmy Sagar (V) och Axel Naver (MP)

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till skola avslås enligt 9 kap
30 § plan och bygglagen (PBL)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr: BTN-0808/ 2021

ÖSTERN 5 Tulegatan 11-19, Götgatan 14-18, Bygglov för utvändig
ändring, tillbyggnad och inredande av 6 st. ytterligare bostäder.
Beslutsunderlag
Ansökan inkom den 20 oktober 2021
Planritning, 2 st. inkom den 20 oktober 2021
Sektionsritning inkom den 20 oktober 2021
Fasadritning, 9 st. inkom den 20 oktober 2021
M aterial- och kulörredovisning inkom den 15 december 2021
Yttrande, inkom den 14 december 2021
Yttrande, inkom den 23 december 2021
Bilagor till yttrande, 2 st. inkom den 23 december 2021
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 12 januari 2022

Sammanfattning
Ansökan avser utvändig ändring, tillbyggnad och inredande av 6 st. nya lägenheter.
Lägenheter, tillbyggnad och utvändiga ändringar utförs på byggnadens översta våning.
Lägenheterna är mindre än 35 kvadratmeter. Tillbygganden består i att delar av taket
lyfts med cirka 60 cm och får en annan utformning. Taklyftet löper ut till fasad på två av
fasaderna. Detta innebär bland annat att fasaden mot Tulegatan som är den med störst
omgivningspåverkan och som vetter mot Tuletorget får en förändrad utformning och ett
nytt avslut på byggnaden som bryter takets sammanhängande siluett. Utvändiga
ändringar består i tillkommande fönster och balkongdörrar/ takaltansdörrar.
Sammantaget bedömer förvaltningen att bygglov inte kan beviljas då ansökan inte
uppfyller kraven på tillgänglighet och användbarhet, inte är tillräckligt varsamma mot
byggnaden och inte är tillräckligt väl anpassade till stads- och landskapsbilden.
För handläggning av detta ärende tas följande avgifter ut: avslag 11 757 kr. Avgiften
faktureras separat.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Kjell Söderstam (S) anmälde jäv. Tjänstgörande ersättare var Karin Holmberg (S).
Under överläggningen yttrar sig Jimmy Sagar (V).

Förslag till beslut
1.

Ansökan om utvändig ändring, tillbyggnad och nya lägenheter avslås med stöd
av 9 kap 30 § plan och bygglagen (PBL)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr: BTN-0943/ 2021

Återkoppling av livsmedelskontrollen 2021
Beslutsunderlag
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 24 januari 2022.
Sektorn för samhällsbyggnads powerpointpresentation av livsmedelskontrollen,
som användes vid Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 24
januari 2022.

Sammanfattning
Året 2020 utförde Ernst & Young AB en revision för att bedöma i vilken utsträckning
livsmedelskontrollen följer lagen och stadens egna riktlinjer. Revisionens bedömning
var att nämndens uppsikt av livsmedelskontrollen var otillräckligt. Som en åtgärd
rekommenderades en årlig återkoppling av kontroll- och behovsplanen för livsmedel till
byggnads- och tillståndsnämnden. Denna presentation beskriver livsmedelskontrollens
arbete under året 2021, med syfte att uppfylla rekommendationen.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämnden anser återkopplingen av livsmedelskontrollen
2021 som genomförd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr: BTN-0944/ 2021

Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och
kontrollplan 2022-2024 för livsmedelskontrollen
Beslutsunderlag
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 11 januari 2022.
Förslag till byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och
kontrollplan för livsmedelskontrollen 2022-2024 den 20 december 2021.

Sammanfattning
Byggnads- och tillståndsnämnden är den operativa kontrollmyndigheten som ansvarar
för livsmedelskontroll i Sundbybergs stad. Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en
plan som avser en period om minst tre år och omfattar de arbetsuppgifter lagstiftningen
kräver samt bemanning, kompetensutveckling, inriktning och prioriteringar. Detaljerad
beskrivning om vilka krav som ställs på kontrollmyndigheten finns i förordning EU
2017/ 625 och i Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel.
Den här kontrollplanen är kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs
på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten.
För att planera hur mycket personalresurser livsmedelskontrollen behöver används
måttet årsarbetskraft. En årsarbetskraft motsvarar det antal timmar en anställd har till
förfogande för sin huvuduppgift, efter att ett avdrag gjorts för genomsnittlig semester,
sjukfrånvaro och interna möten. En årsarbetskraft har därefter beräknats till i
genomsnitt 1360 timmar i Sundbyberg.
Behovsutredningen visar att livsmedelskontrollen behöver ha tillgång till 4,57
årsarbetskrafter (utan trängselkontroller) medan enheten har tillgång till 4
årsarbetskrafter. Detta innebär att vissa bortprioriteringar har gjorts i kontrollplanen.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Sektorn för samhällsbyggnads förslag till behovsutredning och kontrollplan 20222024 för livsmedelskontrollen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr: BTN-0001/ 2022

Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och tillsynsplan
för 2022 inom miljöbalkens område och strålskyddslagens område
Beslutsunderlag
Förslag till Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och tillsyn,
daterad den 3 januari 2022.
Underlag för behovsutredning 2022–2024 samt tillsynsplan för 2022
Sekt orn för samhäl l sbyggn ads skri velse ” Behovsut red ning för 20 22–2024 och
tillsynsplan för 2022 inom M iljöbalken- och st rål skyd dsl agens område” dat erad
den 3 januari 2022.

Sammanfattning
M iljöenheten behöver årligen utföra en behovsutredning för de tre kommande åren
samt en tillsynsplan för det kommande tillsynsåret. Behovsutredning och tillsynsplan
ska beslutas i ansvarig nämnd.
Under 2022 finns 7,7 årsarbetskrafter tillgängliga för arbete inom miljöbalkens område
och miljöövervakning. Enligt behovsutredning har den planerade tillsynen ett behov av
8,3 årsarbetskrafter. I tillsynsplanen har prioriteringar av tillsynen gjorts t ex har vissa
tillsynsprojekt flyttats till nästkommande år eller minskats i omfattning.
M iljöskyddtillsyn kommer att fokusera på exploateringsprojekt och andra verksamheter
som har stor miljöpåverkan. Hälsoskyddstillsynen kommer fokusera på städning av
förskolor och fastighetsägartillsyn.
Planeringen inför kommande år är något mer osäker än normalåret på grund av
pågående pandemi samt omorganisation och flytt av kontorslokaler.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning 2022-2024 och tillsynsplan
för 2022 inom miljöbalkens- och strålskyddslagens område fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr: BTN-0947/ 2021

Förslag till beslut om uppdatering av riktlinjer för alkoholservering
och försäljning av folköl
Beslutsunderlag
Förslag på reviderade riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl.
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 21 december 2021.

Sammanfattning
Riktlinjer för handläggning av alkoholservering och försäljning av folköl har
uppdaterats. Uppdateringen innebär att uppgifter om försäljning av tobak har tagits
bort eftersom försäljningen nu omfattas av tillstånd och inte som tidigare av
anmälningsplikt. Dessutom har förtydliganden om ansökningsförfaranden för
serveringstillstånd och tillsyn gjorts.
I de kommunala riktlinjerna ges vägledning för den som söker serveringstillstånd i
kommunen. Detta innebär att sökanden på förhand kan bedöma om en tänkt
etablering kan komma att ges serveringstillstånd eller inte. Alkohollagen ställer krav
på sökanden och lokalen. Sundbyberg stad kan utöver det begränsa i vilka fall där
serveringstillstånd ändå inte är önskvärda.
Riktlinjerna utgör också ett stöd i kommunens beredning av ansökningsärenden och
bidrar därigenom till att ansökningar om serveringstillstånd handläggs effektivt och
likformigt. De som anmäler försäljning av folköl får ett särskilt registreringsbevis som
bekräftelse på anmälan.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämnden godkänner förslag till reviderade riktlinjer
för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak.

2. Beslutet sänds för kännedom till Länsstyrelsen i Stockholms län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr: BTN-0951/ 2021

Tillsynsplan för 2022 alkoholförsäljning, försäljning av tobak och
receptfria läkemedlen
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2022 gällande alkoholförsäljning, försäljning av tobak och
receptfria läkemedel, daterad den 22 december 2021
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse daterad den 22 december 2022

Sammanfattning
Förvaltningen har utarbetat en tillsynsplan för tillsyn av restauranger med
serveringstillstånd och försäljningsställen för tobak och liknande produkter, folköl och
receptfria läkemedel under 2022-2023. Planen omfattar yttre tillsyn, inre tillsyn samt
förebyggande tillsyn. Resurs för tillsynen under 2022 kommer att vara 1,5
årsarbetskrafter och förbrukad arbetstid beräknas till 320 timmar på årsbasis för utfört
tillsyn. Under året kommer tillsyn att ske tillsammans med Polisen vid fyra tillfällen. Det
planeras för att Skatteverket kan delta vid två tillfällen.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämnden godkänner tillsynsplanen för 2022 angående
restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen för tobak och liknande
produkter, folköl och receptfria läkemedel
2. Tillsynsplanen sänds till Länsstyrelsen i Stockholms län för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr: BTN-0011/ 2022

Anmälan av delegationsbeslut - januari 2022
Beslutsunderlag
Delegationslista den 11 januari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 11 januari 2022

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis en tjänsteperson
eller ett utskott. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa
nämndsammanträde.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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