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Tid Kl. 14.00-16.45 

Plats Kommunhuset, rum 538 A 

  
Leif Nilsson (S) ordförande  Beslutande 

 Lena Sjöberg (S) ersättare för Peder Björk (S) 
 Ingrid Möller (MP) ersättare för Sverker Ottosson (MP) 
 Erland Solander (M)   
 Lars Persson (FP)   
 Hans Brynielsson (KD)   
    
Övriga Stefan Söderlund kommundirektör  
 Jonas Borg ekonomidirektör  
 Christel Öhgren kommunsekreterare  
 Björn Magnusson controller § 606 
 Lennart Andersson stabschef § 607 
 Göran Dahlqvist ekonom § 607 
 Peter Palmqvist finanssekreterare § 608 
 Niklas Bergström samhällsplanerare § 611 
 Helén Lundahl avd.chef SBK § 611 
 Christer Tarberg avd.chef SBK § 611 
 Ylva Jakobsson miljöinspektör § 623 

 

Protokollet omfattar §§ 606 - 626 
Det noteras att ärende 18 ”Kustplan för Sundsvalls kommun - förslag 
till utställning” behandlas efter ärende 6. 
 
 
Justeras 
 
 
 
Leif Nilsson   Christel Öhgren 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
Hans Brynielsson 
Justerare 
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Justering 
 
Att jämte ordföranden Leif Nilsson justera dagens protokoll utses Hans 
Brynielsson med Erland Solander som ersättare. 
 
– – – – 
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§ 606 Delårsrapport januari-april 2010 för 
kommunen och kommunkoncernen 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2010 för kommunen och 

kommunkoncernen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt delårsrapporten för januari-april 2010. 
Resultatet för januari-april uppgår till -7,5 mkr för kommunen vilket är 
91,9 mkr bättre än resultatet för samma period 2009. Orsaken är främst 
effekter av att de besparingar som gjorts under 2009-2010 samt en hög-
re prognos för skatteintäkter. Resultatprognosen för 2010 är 96,6 mkr. 

Överläggning 
Controller Björn Magnusson redovisar delårsrapport januari-april 2010. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-19 
• Delårsrapport januari-april 2010 för kommunen och 

kommunkoncernen 
 
– – – – 
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§ 607 Delårsrapport januari-april 2010 för kommun-
styrelsen 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna delårsrapport januari-april 2010 för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Koncernstaben har sammanställt förslag till delårsrapport för kommun-
styrelsen avseende perioden 1 januari till 30 april 2010. Delårsrapport-
en omfattar koncernstaben, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
dess kommunövergripande verksamheter samt hushållsavfall. 
 
Delårsrapporten innehåller en processindelad verksamhetsanalys med 
uppföljning av mål och indikatorer, åtgärder för att nå målen och 
viktiga händelser under perioden. Rapporten innehåller också en del 
med ekonomi för processer och organisatoriska delar inom kommun-
styrelsen. 

Överläggning 
Stabschef Lennart Andersson och ekonom Göran Dahlqvist föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-17 
• Delårsrapport januari-april 2010 
 
– – – – 
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§ 608 Finansiell rapport januari-april 2010 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att lägga finansiell rapport januari-april 2010 till handlingarna. 

Bakgrund 
Koncernstabens finansiella rapport per 2010-04-30 visar att uppsatta 
mål uppfylls väl och att Sundsvalls kommuns finanspolicy efterlevs. 
Gällande finansiella risker finns inga avvikelser. 
 
En utvärdering av förvaltningen av Sundsvalls kommuns skulder, visar 
att kommunens räntekostnad under första kvartalet 2010 varit i nivå 
med normportföljens räntekostnad, då man tar hänsyn till räntebindning 
och kreditmarginal. 

Överläggning 
Finanssekreterare Peter Palmqvist redogör för den finansiella 
rapporten. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Finansiell rapport januari-april 2010 
 
– – – – 
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§ 609 Utvärdering av kommunens samlade system 
för intern kontroll 2009 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna utvärderingen av kommunens samlade system för 

intern kontroll 2009, 
  
att uppmana nämnderna att säkerställa att föreslagna åtgärder verk-

ställs, 
  
att uppdra till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 

att återkomma med en redovisning av inträffade incidenter och 
vilka återgärder som vidtagits för att förhindra upprepningar, 

  
att uppdra till koncernstaben att fortsätta utvecklingsarbetet med 

intern kontroll, 
  
att föreliggande rapport och kommunstyrelsens beslut delges 

kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt nämnderna. 

Bakgrund 
En del av kommunstyrelsens uppgifter, enligt kommunallagen, består 
av att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Enligt internt 
kontrollreglemente, som kommunfullmäktige har antagit, ska kommun-
styrelsen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 
 
Kommunallagen föreskriver att kommunens nämnder, var och en inom 
sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfreds-
ställande sätt. 
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Överläggning 
Controller Maud Viklander föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse inkl. bilagor 2010-05-18 
 
– – – – 
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§ 610 Information om arbetet med projekt  
E4 Sundsvall 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Samordningsutskottet beslutade 2009-11-24 § 506 att projektet för E4 
Sundsvall regelbundet ska lämna information till samordningsutskottet. 

Överläggning 
Projektledare Palle Sjölander lämnar aktuell information om arbetet 
med projekt E4 Sundsvall. 
 
– – – – 
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§ 611 Information om arbetet med nytt förslag till 
busslinjenät 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 

Bakgrund 
Enligt gällande konsortialavtal mellan Länstrafikens ägare ska ägarna 
årligen lämna ett planeringsunderlag till bolaget senast under oktober 
månad för kommande trafikår. Från och med 2010 har samverkans-
gruppen inom Länstrafiken beslutat att planeringsunderlaget inte 
behöver lämnas in förrän under mars för kommande trafikår. Motivet 
till detta är att eventuella trafikförändringar bättre ska harmoniera med 
turlistebytena för tågtrafiken och dessa turlistebyten kommer att ske 
under september varje år. 

Överläggning 
Samhällsplanerare Niklas Bergström redogör för det förslag till nytt 
busslinjenät som kommunen tagit fram tillsammans med konsultföre-
taget Trivector. Han lämnar också en tidplan för när det nya nätet kan 
tas i bruk.  
 
Christer Tarberg och Helén Lundahl, avdelningschefer på stads-
byggnadskontoret, närvarar för att svara på frågor från utskottet. 

Beslutsunderlag 
• PowerPoint-presentation över linjenätsanalysen 
 
– – – – 
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§ 612 Renhållningsordning för Sundsvalls kommun 
- förlängd giltighetstid 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för renhållningsordning med avfalls 

plan och lokala föreskrifter för Sundsvalls kommun t.o.m.  
2014-12-31. 

Bakgrund 
Alla kommuner ska enligt Miljöbalken ha en renhållningsordning med 
avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering. Sundsvalls 
kommuns renhållningsordning är giltig t o m 2011-12-31, förvaltningen 
föreslår att giltighetstiden förlängs till 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-12 
 
– – – – 
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§ 613 Detaljplan för Sidsjö f.d. sjukhusområde, 
Sidsjö 2:41 m.fl., samt upphävande av del av 
DP-228 (del av Södra Skogsparken, kv. 
Rosenstenen och del av Södermalm 1:2 
m.fl.), Sidsjö, Sundsvalls kommun 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Sidsjö f.d. sjukhusområde, Sidsjö 2:41 m.fl. 
  
att upphäva föreslagen del av DP-228 (del av Södra Skogsparken, 

kv. Rosenstenen och del av Södermalm 1:2 m.fl.) enligt 
stadsbyggnadsnämndens förslag 2010-04-14. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta ny detaljplan 
för Sidsjö före detta sjukhusområde samt upphäva delar av nu gällande 
detaljplan, DP-228. Den nya planens syfte är att möjliggöra ny bostads-
bebyggelse och ändrad användning av befintlig bebyggelse med be-
aktande av bebyggelsens karaktär och sammanhang. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 83 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-24 
• Antagandehandling - Detaljplan för Sidsjö f.d. sjukhusområde 

Sidsjö 2:41 m.fl. samt upphävande av del av DP-228 
 
– – – – 
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§ 614 Exploateringsavtal för Sidsjö f.d. sjukhus-
område, Sidsjö 2:41 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Sundsvalls 

kommun, kallad kommunen, och Sidsjö Fastigheter AB, kallad 
Markägaren, 

  
att bemyndiga stadsbyggnadsnämnden att underteckna upprättat 

exploateringsavtal, 
  
att godkänna upprättat markanvisningsavtal för Sundsvall Sidsjö 

2:41, 
  
att avsätta investeringsmedel för infrastrukturåtgärder i enlighet 

med föreslagen detaljplan och exploateringsavtal med 4 000 000 
kronor, 

  
att i arbetet med mål och resursplan 2011 beakta att medel för årlig 

skötsel, drift och underhåll av de allmänna platserna tillförts 
service- och tekniknämnden med 120 000 kronor. 

Bakgrund 
Under förutsättning av att kommunfullmäktige antar detaljplan för 
Sidsjö f.d. sjukhusområde måste kommunfullmäktige även ta ställning 
till ett förslag till exploateringsavtal m.m. för området. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2010-04-14 § 84 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-03-25 
• Markanvisningsavtal med kartor 
• Exploateringsavtal med kartor 
 
– – – – 
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§ 615 Detaljplan relaterad till E4 Sundsvall, om-
byggnad av Kustvägen, Skönsmon, Sunds-
valls kommun - enkelt planförfarande 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att godkänna att stadsbyggnadsnämnden antar detaljplan för 

Kustvägen, Skönsmon. 

Bakgrund 
Detaljplaneförslaget, som behandlats enligt reglerna för enkelt planför-
farande (PBL 5:28) har varit föremål för samråd under tiden 23 mars – 
16 april 2010. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av Kustvägen, nu-
varande E4, för att E4 Sundsvall ska kunna byggas. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-06 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-04-27 
• Antagandehandling - Detaljplan relaterad till E4 Sundsvall, 

ombyggnad av Kustvägen, Skönsmon, Sundsvalls kommun 
 
– – – – 
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§ 616 Detaljplan för Skönsberg 1:14, Sundsvalls 
kommun - enkelt planförfarande 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att godkänna att stadsbyggnadsnämnden antar detaljplan för 

Skönsberg 1:14. 

Bakgrund 
Detaljplaneförslaget, som behandlats enligt reglerna för enkelt plan-
förfarande (PBL 5:28) har varit föremål för samråd/underrättelse under 
tiden 18 mars 2010 – 9 april 2010.  
 
Planen syftar till att tillåta ändamålen hantverk och småindustri som 
inte är störande för omgivningen samt handel och kontor. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-04-26 
• Antagandehandling - Detaljplan för Skönsberg 1:4, Sundsvalls 

kommun 
 
– – – – 
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§ 617 Detaljplan Öde 1:21 m.fl., Sundsvalls 
kommun 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Öde 1:121 m.fl., Sundsvalls kommun. 

Bakgrund 
Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt, enligt PBL 5:23, under 
tiden 22 mars – 19 april 2010. 
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra 
uppförandet av ett flerbostadshus i åtta våningar. Inkomna synpunkter 
med kommentarer redovisas i underliggande material till ärendet. 

Överläggning 
Inför behandlingen i kommunstyrelsen önskar utskottet ett förtydlig-
ande angående eventuellt exploateringsavtal. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2010-04-27 
• Antagandehandling - Detaljplan för Öde 1:121 m.fl., Alnö Vi, 

Sundsvall 
 
– – – – 
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§ 618 Fördjupad översiktsplan för Birstaområdet - 
förslag till utställning 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att förslaget till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet daterat 

2010-05-01 ska ställas ut under tiden 14 juni till den 31 augusti 
2010. 

Bakgrund 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet har upprättats 
och varit föremål för samråd. Koncernstaben föreslår att processen förs 
vidare genom att förslaget ställs ut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Utställningshandlingar - Fördjupad översiktsplan, Birstaområdet, 

Sundsvall 2010-05-01, inkl. miljökonsekvensbeskrivning 
 
– – – – 
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§ 619 Yttrande över Regionalt Serviceprogram 
2010-2013 för Västernorrland 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att som Sundsvalls kommuns yttrande till Länsstyrelsen i Väster-

norrland anta koncernstabens skrivelse daterad 2010-05-11. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till 
regionalt serviceprogram. Sundsvalls kommun har genom inkommen 
remissversion 2010-04-26 inbjudits att lämna synpunkter på 
programmet. Programmets syfte är att främja tillgången på kommersiell 
och offentlig service, i första hand i gles- och landsbygder. 
Koncernstaben föreslår samordningsutskottet att anta bifogat remissvar. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-11 
• Koncernstabens förslag till yttrande 2010-05-11 
• Länsstyrelsen Västernorrlands remiss 2010-04-26 
• Förslag till regionalt serviceprogram i Västernorrlands län 2010-

2013, remissversion april 2010 med bilaga 
 
– – – – 
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§ 620 Strategi för utveckling av ny kunskap och 
kompetens inom fritidssektorn - MRP-
uppdrag nr 19 2009 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens rapport, daterad oktober 

2009. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i Mål och resursplan 2009-2011 kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att arbeta fram en strategi för utveckling av 
ny kunskap och kompetens inom fritidssektorn (uppdrag nummer 19). 
 
En sådan strategi har nu tagits fram genom en utredning, som godkänts 
av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har även gett kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta enligt de åtgärder som 
föreslås i utredningen. Åtgärderna syftar till att öka kvaliteten i den 
öppna fritidsverksamheten, och inbegriper bland annat tydligare rikt-
linjer vid anställning av fritidsledare samt kvalitetsgranskning av 
fritidsgårdarna enligt Qualismodellen. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-12 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-03-17 § 23 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2010-03-30 
• Strategi för utveckling av ny kunskap och kompetens inom 

fritidssektorn, MRP-uppdrag nr 19 KFN 2009 
 
– – – – 
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KS-2010-00286 
 

§ 621 Kommuner och regioner i internationellt 
klimatarbete 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att inte skriva under borgmästaravtalet, 
  
att miljönämnden genom Sveriges ekokommuner och Uthållig 

kommun bevakar större händelse nationellt och internationellt 
som kan motivera att Sundsvalls kommun ska ompröva sitt 
beslut. 

Bakgrund 
Syftet med att skriva under borgmästaravtalet är att visa omvärlden och 
utöva påtryckningar på andra som exempelvis vid COP 15 för att 
världens länder ska uppnå klimatmålen. Något sådant större möte eller 
aktivitet står inte för dörren, varför effekten av ett undertecknande av 
borgmästaravtal uteblir. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-04-27 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2009-12-14 § 663 
 
– – – – 
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§ 622 Sundsvalls kommuns måltidsorganisation 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att återremittera ärendet för att utreda för- och nackdelar samt göra 

en kostnadsberäkning på barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Bakgrund 
Ärendet avser förslag till en samlad måltidsorganisation inom Sunds-
valls kommun med undantag för förskoleverksamheten som handhar 
sin egen måltidsproduktion. Förslaget innebär att måltidshanteringen, 
undantaget förskolan, samlas under service- och teknikförvaltningen. 

Överläggning 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att utreda för- och 
nackdelar samt göra en kostnadsberäkning på barn- och utbildnings-
nämndens förslag. Detta blir också utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-10 och 2009-12-09 med PM 

angående ställningstagande gällande en samlad eller delad 
måltidsorganisation 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2010-04-28 § 67 
• Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2010-04-21 
• Service- och tekniknämndens protokoll 2010-04-29 § 33 
• Service- och teknikförvaltningens skrivelse 2010-04-16 
 
– – – – 
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§ 623 Kustplan för Sundsvalls kommun - förslag till 
utställning 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att förslaget till Kustplan för Sundsvalls kommun ska ställas ut 15 

juni till 15 september 2010. 

Bakgrund 
Kustplanen är tillägg till översiktsplaneringen och behandlar riktlinjer 
för markanvändning inom kustzonen. 
 
Kustplanen innehåller riktlinjer för hur kustens värden bör bedömas 
mot andra intressen i samband med översiktsplanering, detaljplanering 
och prövning av bygglov. Kustplanen föreslår inte områden som är 
möjliga för exploatering utan ska ses som ett verktyg och kunskaps-
underlag för fortsatt planering. 
 
Kustzonen har delats in i olika områden som har klassats utifrån riks-
intressen och allmänna intressen. Förutom klassningen innehåller kust-
planen förslag till riktlinjer för skydd och bevarande vid exploatering. 

Överläggning 
Efter en fråga från Erland Solander (M) enas utskottet om utställnings-
tiden 15 juni till 15 september 2010. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstaben och miljökontorets skrivelse 2010-05-10 
• Kustplan – tillägg till översiktsplan, utställningsförslag 2010-05-25 
• Samrådsredogörelse – utställningshandling - Kustplan för 

Sundsvalls kommun, tillägg till översiktsplan 2010-05-10 
 
– – – – 
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§ 624 Utgivning av Livsmiljöalmanacka åren 2011, 
2012 och 2013 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar 
 
att uppdra åt miljökontoret att samordna utgivningen av Livsmiljö-

almanacka, riktad till kommunens samtliga hushåll och företag, 
åren 2011, 2012 och 2013. 

Bakgrund 
Kommunen har under arton år gett ut en almanacka på temat livsmiljö, 
det vill säga miljö och folkhälsa. Livsmiljöalmanackan delas ut till 
samtliga hushåll och företag i kommunen. Den senaste överens-
kommelsen om utgivning av livsmiljöalmanackan gällde till och med 
2010-års almanacka. Det finns intresse från allmänheten för en fortsatt 
utgivning liksom från dem som hittills deltagit med information i 
almanackan. Koncernstaben föreslår därför att almanackan ska ges ut 
under ytterligare en treårsperiod. 

Beslutsunderlag 
• Miljökontorets skrivelse 2010-05-07 
 
– – – – 
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§ 625 Förbättrad medborgardialog 

Beslut 
Samordningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 
 
att anta projektdirektivet för projektet Dialog och samverkan daterat 

2010-05-25, 
  
att anvisa ett anslag på 460 000 kr till kommunstyrelsen för arbetet 

med förbättrad medborgardialog, 
  
att anslaget finansieras med ianspråktagande av 460 000 kr ur 

kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov 2010. 

Bakgrund 
Sundsvalls kommuninvånare är inte nöjda med sina möjligheter att 
komma till tals med kommunens förtroendevalda. Det visar bland annat 
SCB:s medborgarundersökning. Därför föreslår koncernstaben på sam-
ordningsutskottets uppdrag ett projekt som ska ta fram ett fullständigt 
förslag till förbättrad medborgardialog. 
 
Förslaget ska om det visar sig lämpligt byggas runt en arbetsmodell 
som en grupp förtroendevalda och tjänstemän tagit fram tillsammans. 
Arbetsmodellen går ut på att samråda med intressenter före politiska 
beslut och återkoppla intressenternas synpunkter till de förtroendevalda 
i beslutsunderlagen. 
 
Projektet ska pröva arbetsmodellen på socialnämndens och kommun-
styrelsens utredningar under projekttiden fram till den sista december 
2011. 

Beslutsunderlag 
• Koncernstabens skrivelse 2010-05-05 
• Förslag till projektdirektiv ”Dialog och samråd” 
 
– – – – 
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§ 626 För kännedom 

Beslut 
Samordningsutskottet beslutar  
 
att lägga ärendet till handlingarna. 

Ärende 
• Stadsbyggnadskontoret, avdelningen för kollektivtrafik och till-

gänglighet 
o Uttalande 2010-03-13 avseende riksfärdtjänst (KS-2010-00213) 

Beslutsunderlag 
• Brev från Synskadades riksförbund i Sundsvall samt svar från 

stadsbyggnadskontoret. 
– – – – 
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