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Sbn § 108 Remiss – Förändrat ansvar för skolskjuts 
SBN2022/0411 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till förändrat ansvar 
avseende skolskjuts. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
På grund av flera års förändringar i hur arbetet med skolskjuts bedrivs ses ett behov av 
att justera ansvar och organisation. Samhällsbyggnadsnämndens ansvar har kraftigt 
minskat och frågorna kan i större utsträckning ses tillhöra Barn- och 
Utbildningsnämndens ansvarsområde. Undantaget är bedömningen kring farliga 
skolvägar och övriga trafiksäkerhetsfrågor som även fortsättningsvis, enligt 
utredningen, ska bedömas av Samhällsbyggnadsnämnden. En utredning har därför 
tagits fram som visar ett förslag på hur organisationen kan förändras. Utredningen ses 
som beslutsunderlag. Då förändringen berör både Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområden så lyftes utredningen till 
Kommunstyrelsen för att remitteras ut till berörda nämnder. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-09-20 beslutat att:  

• Remittera utredning om förändrat ansvar för skolskjuts till barn- och 
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden för utlåtande. 

Bakgrund 
Historiskt har hanteringen av skolskjuts legat såväl på Barn- och utbildning som på 
Kommunstyrelsen. Sedan 2013 ligger dock ansvaret på Samhällsbyggnadsnämnden. 
Många förändringar i hur arbetet utförs har dock skett sedan dess vilket också 
inneburit att omfattningen av arbetet gått från en heltidstjänst till att motsvara ungefär 
15 % av en heltid. Ett utökat ansvar för Region Dalarna samt framtagande av en e-
tjänst för ansökningar är två av de största skälen.  

Konsekvensbeskrivning  
I enlighet med utredningen ses att förändringen kan genomföras med positiva 
konsekvenser. Förändringen ger ytterligare effektiviseringar och innebär också en 
bättre hantering av personuppgifter samt ger en tydligare struktur för elev och 
vårdnadshavare.  
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Sbn § 108 forts. 

Datum för återrapportering 
Nämndernas remissvar ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 november.  

Beslutsunderlag 
• Utredning förändrat ansvar skolskjuts 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-20 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningsnämnden 
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Sbn § 109 Medborgarförslag om lekplats i kvarteret 
Oxen 
SBN2022/0435 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag rörande en ny kommunal lekplats i kvarteret Oxen har 
inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-29. Kommunstyrelsen har 
beslutat att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 

Säters kommun har beslutat om en lekplatsplan. Planen styr vart de kommunala 
lekplatserna ska vara lokaliserade samt hur de ska se ut och vilken utrustning som ska 
finnas. Planen förordar ett färre antal lekplatser som har en högre standard när det 
gäller utrustning samt tillsyn och underhåll. Historiskt har antalet lekplatser i Säters 
kommun varit stort vilket lett till eftersatt underhåll. Den mängd lekplatser som idag 
finns enligt plan innebär att kommunala lekplatser återfinns med god täthet inom de 
större tätorterna och byarna i kommunen. Vidare är gatuenhetens uppdrag genom 
lekplatsplanen att lokalisera lekplatser där de kommer det allmänna till nytta. Detta 
sker genom att lekplatsplanen följs och lekplatserna lokaliseras till de större tätorterna 
och byarna.  

Motiv 
Mot bakgrund av ovanstående anser gatuenheten 
att medborgarförslaget om en ny kommunal lekplats i kvarteret Oxen bör avslås. Med 
stöd av lekplatsplanen bedömer samhällsbyggnadssektorn att det redan finns ett 
lämpligt antal lekplatser i Säters innerstad. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Sbn§157 Dnr BN 13-137  
Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun 
Medborgarförslag  
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Sbn § 109 forts. 

Delges 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 110 Medborgarförslag cykel- och gångväg 
mellan parkeringen vid ishallen och hagavägen 
SBN2022/0188 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en gång och cykelväg mellan parkeringen vid 
ishallen och Hagavägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-
28 av medborgare. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. I medborgarförslaget bifogades en karta på ett 
förslag på möjlig sträckning.  
 
Gatuenheten har tittat på förslaget samt kontaktat förslagsställaren och haft dialog om 
sträckning av cykel och gångväg. I samråd har gatuenheten via samtal med 
förslagsställaren justera förslaget på möjlig sträckning på grund av markförhållanden. 
Enligt förslagsställaren är huvudsaken att få en förbindelse mellan nyanlagda cykel och 
gångvägen längs Hagavägen och till parkeringen vid ishallen och den tänkta 
multisportarenan.  
 
I dag finns det en mindre upptrampad stig mellan Hagavägen och i anslutning till 
elljusspåret och vidare till parkeringen vid ishallen, vilket visar ett naturligt 
rörelsemönster mellan Hagavägen och Ishallen. 
Befintlig stig kan göras om till en anlagd parkväg för gång och cykeltrafikanter, vilket 
förslagsställaren tycker att det låter som ett bra förslag på åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarens förslag och förslag på möjlig sträckning gång och cykelväg 
Gatuenhetens förslag på sträckning av gång och cykelväg 

Delges 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 111 Verksamhetsinformation: Gemenheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

 
• Etappindelning Gruvplan sett till kostnadskalkyl. 
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Sbn § 112 Medborgarförslag: Högtalaranläggning vid 
Säters IP 
SBN2022/0382 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande: 

1. Föreslå kommunstyrelsen besluta avslå medborgarförslaget.  
2. Uppdra sektorchef att utreda akustiska förhållanden samt vidta eventuellt 

nödvändiga åtgärder. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren upplever att musik och kommentatorljud från matcher och 
evenemang orsakar obehag och är störande för de boende i det kringliggande 
bostadsområdet. Medborgaren föreslår att den gamla ljudanläggningen ska återtas i 
bruk, då denna är placerad på läktaren och riktad mot publiken, vilket skulle kunna 
möjliggöra att volymen inte behöver vara så hög. 

Att koppla in den gamla högtalaranläggningen skulle vara en olämplig åtgärd då denna 
är i dåligt skick och ger ett lågkvalitativt ljud. Dessa har dessvärre inte blivit 
nedmonterade, vilket skall åtgärdas. Syftet med dessa högtalare var att publiken som 
satt på läktaren skulle kunna höra kommentarerna från speakern. Den nuvarande 
ljudanläggningen används inte bara för detta ändamål utan även för att musik ska 
kunna spelas under matcher och träning, och denna ska höras även på planerna. Vid 
kommunikation med miljöenheten framgår det att endast ett klagomål lämnats in 
angående buller som kan härledas till Säters IP.  

I dialog med fritidsenheten har det framkommit att högtalaranläggningen i dagsläget 
används på ett stundtals orationellt sätt, bland annat att ljudet inte slås av vid de övriga 
planer som inte används. För att inte omgivningen ska störas när evenemang hålls på 
Säters IP bör därför den första åtgärden vara att se över de användarrutiner som finns 
kring den befintliga ljudanläggningen. 
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Sbn § 112 forts. 

Motiv 
Kommunstyrelsen bör avslå medborgarförslaget eftersom den gamla ljudanläggningen 
inte är i skick att tas i bruk och inte heller är ändamålsenlig med syftet eller 
användandet av högtalaranläggningen. Förslagsvis bör fritidsenheten se över 
användarrutiner kring den befintliga ljudanläggningen för att minska risken för att 
boende i området störs av ljudet från Säters IP. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden från 
kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 113 Begäran om återskapande av läktare Säters 
IP 
SBN2021/0653 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag, samt översända 
yttrandet till kommunstyrelsen och förslagsställarna. 

__________ 

Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för inkommen skrivelse, tyvärr finns det inte 
möjlighet i nuläget att prioritera byggande av en läktare kopplat till tillgängliga medel. 
Frågan hänförs därför till kommande budgetberedningen för att ställas mot övriga 
behov. 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett önskemål till fastighetsenheten om att återinföra läktaren som 
tidigare låg mellan fotbollsplanen och löparbanorna på Säters IP. Önskemålet kommer 
från föreningarna som är verksamma på området, vilka vill återinföra dessa för att 
möjliggöra åskådarplatser i samband med matcher och träningar. Den gamla läktaren 
monterades ned vid uppförandet av löparbanorna på grund av flera faktorer, bland 
annat att de var i så dåligt skick. Dessa har sedan inte blivit ersatta, vilket resulterar i 
att föreningarna upplever att det finns för lite sittplatser för publik.  

I dialog med fritidsenheten har det framkommit att behovet av åskådarplatser finns 
men inte i den utsträckning att det behövs en fullskalig läktare som tidigare fanns på 
platsen. Fastighetsenheten har därför tagit fram ett förslag i form av gradänger som 
skulle möta behovet och funktionen på ett bättre sätt. Detta förslag inrymmer även en 
trappa vilket möjliggör förflyttning mellan fotbollsplanen och löparbanorna vilket 
sammanbinder de två platserna med varandra.  

Motiv 
Platsen där den gamla läktaren stod möjliggör dessvärre inte några enklare åtgärder 
såsom bänkar eller liknande på grund av sluttningen, därför kommer en byggnation av 
en läktare kräva en investeringsinsats och behöva hänskjutas till kommande 
budgetberedning för att där ställas mot andra behov. 
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Sbn § 113 forts. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Skiss 
3. Bild på Gradänger 

Delges 
Säters IF 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 114 Verksamhetsinformation: 
Fastighetsenheten 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Remiss – fotbollsplaner Mora By IP 
• Energiuppföljning kommunens fastigheter 
• Bikupan 2 (Röda huset) 
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Sbn § 115 Verksamhetsinformation: Kostenheten 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Information gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarna. 
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Sbn § 116 Planbesked för Detaljplan på Mora 44:5>1, 
Mora By, Gustafs 
SBN2022/0186 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 

1. Ge negativt planbesked för fastighet Mora 44:5>1 enligt ställt förslag. 
2. Avgift för planbeskedet betalas enligt gällande taxa med 9000kr. 

__________ 

Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Begäran om planbesked för nyproduktion av bostäder inkom 2022-05-06. Det 
huvudsakliga syftet är att uppföra flerbostadshus med ca 45 hyresrätter. Nuvarande 
byggnad, nyttjas som räddningsstation för deltidsbrandkåren i Gustafs.  

Lokaliseringsfrågan för brandstationen behöver lösas innan eventuell planläggning. 
Platsen är även ur ett miljö- och hälsoperspektiv ej lämplig för bostäder innan 
sanering, på grund av risk för att PFAS och andra miljögifter frisätts och kommer ut i 
grundvattendepåer (Badelundaåsen). Konsekvenser vad gäller påverkan av övriga 
verksamheter i nuvarande detaljplan ska tas i beaktande.  

För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver 
kommunstyrelsen besluta i frågan om planuppdrag. Ett negativt planbesked innebär 
att kommunen inte kommer att inleda någon planprocess. Beslutet kan enligt Plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900) inte överklagas.  

Beslutsunderlag 
PM Beslutsunderlag planbesked Mora44_5_1 20221007 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 117 Begäran om uppdrag planeringsstrategi 
SBN2022/0280 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden ta fram en planeringsstrategi.   

__________ 

Ärendebeskrivning och bakgrund 
Den 1 april 2020 tillkom en lagändring med syfte att främja kommuners kontinuerliga 
arbete med översiktlig planering, via en så kallad planeringsstrategi.  

Kommunens översiktsplan ska spegla den nuvarande politiska viljeinriktningen i 
kommunen, kopplat till mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling och 
hushållning med naturresurser. En planeringstrategi bidrar till att den översiktliga 
planeringen bedrivs kontinuerligt och hjälper till att fånga upp förändrade politiska 
förutsättningar. 

I Plan- och bygglagen (3kap, 23§) anges att kommunfullmäktige ska ta fram och anta 
en placeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. Det innebär att 
kommunen första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024. Detta 
gäller däremot inte om kommunen i stället antar en ny översiktsplan inom samma 
tidsperiod. Att ta fram och anta en ny översiktsplan för Säter innan september 2024 är 
inte aktuellt, då det handlar om en längre process.   

Konsekvensbeskrivning  
Om kommunen inte antar en planeringsstrategi innan 11 september 2024 anses 
gällande Översiktsplan (2013) i sin helhet vara inaktuell, inklusive tillägg för delar av 
kommunen, det vill säga Fördjupad översiktsplan Säter (1990), Fördjupad översiktsplan 
Gustafs (Mora by, Enbacka m.fl.) (2018–2030) och Fördjupad översiktsplan Stora Skedvi 
Kyrkby (1991). Detsamma gäller även områdesbestämmelser som exempel Bispberg, 
Säters innerstad och Dammsjön.  
 
Skälet till de nya reglerna är att äldre översiktsplaner eller ändringar för en viss del av 
kommunen exempelvis inte har miljöbedömts. Miljöbalkens regler om 
miljökvalitetsnormer har tillkommit efter 1 januari 2004. Flera riksintressen har också 
tillkommit eller ändrats. Därför anses dessa planer inte kunna ha fångat flera viktiga 
samhällsintressen. Övergångsbestämmelsen gäller dock inte de tematiska tilläggen 
eftersom de fördes in i PBL först 2008. 
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Sbn § 117 forts. 

En inaktuell översiktsplan förlänger arbetet med detaljplaner som då per automatik 
behöver tas fram med utökat förfarande. Det omöjliggör också framtida beslut om 
strandskyddsdispens inom LIS-områden då beslut om dispens med LIS-område som 
särskilt skäl från och med 11 september 2024 måste fattas utifrån en aktuell 
översiktsplan. Även handläggning för bygglov och förhandsbesked påverkas eftersom 
översiktsplanen ska ligga till grund för lämplighetsprövning.  

Beslutsunderlag 
PM Begäran om uppdrag planeringsstrategi 20221017 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 118 Fyllnadsval efter Michael Arvidsson i 
arbetsutskottet  
SBN2022/0448 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar välja Karin Frejd (C) som ersättare för Hans 
Johansson (C) i arbetsutskottet. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Michael Arvidsson (C) lämnat in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Michael Arvidsson var personlig 
ersättare för Hans Johansson i arbetsutskottet, vilket föranleder till att det nu behöver 
utföras ett fyllnadsval efter hans avsägelse.  

Kommunfullmäktige beslutade KF § 21 2022-10-17 

1. Godkänna avsägelsen  
2. Som ledamot efter Michael Arvidsson (C) välja Karin Frejd (C)  

Delges 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 119 Budgetuppföljning per september 2022 
Samhällsbyggnadssektorn 
SBN2021/0255 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga september månads budgetuppföljning till 
handlingarna.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 68 % av 
årsbudget och redovisar ett överskott på 2,5 MKR. Avvikelsen mot budget beror på 
säsongsavvikelse i kostnader då flera verksamheter har högre kostnader under 
höst/vinter. Prognosen för helår är en budget i balans. Dock förekommer stor 
osäkerhet på grund av instabil marknad med prisökningar inom bland annat material, 
energi, transporter och livsmedel. Prisökningen på råvaror inom Kosten pareras i 
samband med arbete med likartade menyer. 

Årsbudget SBN 2022  44,2 Mkr 
Budget tom sept  32,6 Mkr 
Utfall tom sept  30,1 MKR 
Avvikelse tom sept  -2,5 MKR 
Prognos avvikelse helår 2022       0 Mkr 

Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett ackumulerat 
utfall på 5,3 Mkr med en total avvikelse mot budget på 2,0 Mkr. Av dessa står VA-
enheten för ett utfall på 3,9 Mkr per sista september och avvikelse på 1,5 Mkr och 
Renhållningsenheten redovisar ett utfall på 1,4 Mkr med en avvikelse mot budget på 
0,5 Mkr.  
Prognosen till årets slut uppgår till + 1,5 Mkr. Av det prognostiserade överdraget står 
VA-enheten för 1,0 Mkr där orsaken är prisökningar inom material och transporter 
samt även ökade reparationskostnader. Översyn av taxan pågår. Renhållningsenheten 
har ett prognostiserat överdrag på 0,5 Mkr baserat på ökade kostnader för transporter 
och deponi. 

Årsbudget VA/Renhållning   0 Mkr 
Budget tom sept  3,3 Mkr 
Utfall t o m sept  5,3 Mkr 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 21 (26) 

Sbn § 119 forts. 

Avvikelse tom september 2,0 Mkr 
Prognos avvikelse helår 2022 1,5 Mkr 

Investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadssektorn uppgår till 106,2 Mkr på helår 
2022. Den prognostiserade upparbetandegraden för helår 2022 är 58% och orsaken är 
försenade projekt på grund av överklagade upphandlingar, utdragna projekteringar 
samt kapacitetsbrist hos entreprenörer. 

Beslutad investeringsbudget 2022:    80,9 Mkr 
Överflyttade medel från 2021   27,3 Mkr 
Total investeringsbudget 2022 106,2 Mkr 
Förbrukat t o m september 2022   32,9 Mkr, upparbetandegrad 31 % 
Prognos förbrukning helår 2022   61,7 Mkr, upparbetandegrad 58 % 

Utöver ovanstående uppgår investeringar avseende nytt särskilt boende, SÄBO, till 
49,7 Mkr till och med september månad.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budgetuppföljning SBN september 2022 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 22 (26) 

Sbn § 120 Verksamhetsinformation: Staben 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Redovisa de strategiska målen, måluppföljning hypergene 
• Information om Skönviksområdet och förskola 2 
• Information om Detaljplan Bladguldet 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 23 (26) 

Sbn § 121 Rapporter och delgivningar 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2022-11-10 § 121. 

__________ 

SBN2022/0066 Kontrollrapport på VV 2022 - VA enheten  
SBN2022/0065, 33-39,41  Livsmedelskontroll 
SBN2022/0055-9  Reviderat Projektdirektiv för projekt Gruvplan 
SBN2022/0241 Överklagande Sbn § 93 Revidering av 
hastighetsbegränsning i Solvarbo tätort. 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 24 (26) 

Sbn § 122 Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Sektorchef Andréas Mossberg informerar om aktuellt personalläge på 
samhällsbyggnadssektorn samt resultat från arbetsmiljöverktyget Weekli. 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 25 (26) 

Sbn § 123 Årshjul 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tacka för informationen. 

_________ 

• Internkontroll status, måluppföljning enheter 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 26 (26) 

Sbn § 124 Redovisning delegationsbeslut 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2022-11-10 § 124. 

__________ 

AVL22-128 Avtal DIS-upphandling ny elbil till gatuenheten 
SBN2022/0105 Tilldelning upphandling mättjänster  
SBN2022/0359 Tilldelning konsult Insikt 
AVL22-110 Avtal om tillfällig nyttjanderätt 
SBN2022/0434 Beslut om nedsättning av VA-taxa på obyggbar tomt 

SBN2022/0410 Remiss, transporttillstånd Trafikverket Avslag BJ 
SBN2022/0192 Ansökan om blomlådor  Bifall CR 
SBN2022/0168 Ansökan om blomlådor  Bifall CR 
SBN2022/0415 Ansökan om skolskjuts  Bifall CR 
SBN2022/0421 Tillfällig LTF- Bugatu    CR 
SBN2022/0420 Tillfällig LTF, Ljusterbrovägen  CR 
SBN2022/0419 Tillfällig LTF, Hegatu   CR 
SBN2022/0418 Tillfällig LTF, väg 789   CR 
SBN2022/0417 Tillfällig LTF, väg 789   CR 
SBN2022/0430 LTF, parkeringsförbud på Fogdegatan  CR 
SBN2022/0376 Ansökan om kontant resebidrag Bifall CR 
SBN2022/0433Remissvar, klassning broar, Trafikverket Ingen erinran BJ 
SBN2022/0450 Remiss yttrande transport Ingen erinran  BJ 
SBN2022/0451 Remiss yttrande transport Ingen erinran  BJ 
SBN2022/0447 Remiss yttrande transport ingen erinran  BJ 
SBN2022/0444 Remiss yttrande bagagnade av offentlig plats Bifall BJ 
SBN2022/0456 Remiss yttrande begagnade av offentlig plats Bifall  BJ 
SBN2022/0459 Tillfällig LTF Storgatan   BJ 
SBN2022/0460 Tillfällig LTF Murraygatan   BJ 
SBN2022/0461 Tillfällig LTF Vattugränd   BJ 
SBN2022/0462 Tillfällig LTF Åsgränd   BJ 
SBN2022/0463 Tillfällig LTF Kristinegatan   BJ 
SBN2022/0464 Tillfällig LTF Västra Långgatan  BJ 
SBN2022/0465 Tillfällig LTF Skolgränd   BJ 
SBN2022/0457Ansökan om parkeringstillstånd Bifall AK 
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