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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

27 oktober 2021

Övriga närvarande från förvaltningen
Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
Åsa Jonasson, tillförordnad bygglovschef
Johanna Kandell, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med
Byggnadsnämnden
§ 44 Tunby 13:19 - Bygglov nybyggnad fritidshus
§ 45 Uppföljning internkontrollplan 2021
§ 46 Delegeringsbeslut 2021-10-27
§ 47 Anmälningsärenden 2021-10-27
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§ 48 Dialoger och informationsärenden 2021-10-27
_________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

Bn § 44

Dnr BN 2021/284

Tunby 13:19 - Bygglov nybyggnad
fritidshus
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Tunby 13:19.
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till landskapsbilden, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Byggnadsnämnden beslutar om:


Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).



Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens (sökandes) förslag till
kontrollansvarig godtas.
Kontrollansvarig är: ”Per Håkansson”, ”Krankajen 18 lgh 1103, 211 12
Malmö”
(9 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900)).

Avgiften för bygglovet är 19 953 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-05-28 och beslut fattades 202110-27, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med en vecka enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Beslut om förlängd
handläggningstid om 10 veckor har tagits. Hur avgiften är fastställd redovisas under
avsnittet upplysningar.
Handlingar som ingår i förvaltningens beslut:

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

Datum avser när handlingen inkom till byggnadsnämnden.
Ansökan
Situationsplan
Situationsplan
Huvudritning
Bullerutredning

2021-05-28
2021-05-28
2021-07-27
2021-08-17
2021-08-31

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 44 forts.

Ärendebeskrivning

Aktuell ansökan avser nybyggnad av fritidshus om 135 kvm bruttoarea.
Fasadmaterial är puts, takmaterial tegelpannor och fönster av trä. Byggnaden får en
nockhöjd om 8,286 meter.
Bostadshuset placeras enligt bifogad situationsplan 120 meter ifrån fastighetsgräns i
öster, 130 meter ifrån fastighetsgränser i söder, 80 meter ifrån fastighetsgräns i väster
samt 100 meter ifrån fastighetsgräns i norr. Infart sker till fastigheten ifrån befintlig
väg i söder.
Marken utgörs i dag av uppväxt grönyta med träd och buskar.
Länsstyrelsen tog beslut 1998-10-13 om att jordbruksmark på fastigheten Tunby
13:19 får tas ur jordbruksproduktion.
Bygglov har tidigare beviljats på fastigheten för nybyggnad av bostadshus och garage
1998-11-17 § 206 och mindre ändring 1999-08-18 § 1088 samt förnyelse 2002-03-20
§ D L 1040.
Förutsättningar

Område
Aktuell fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen
bebyggelse. I området finns spridd bebyggelse i form av gårdar med tillhörande
brukningsbar åkermark.
Översiktsplan

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

Av Tomelilla kommuns översiktsplan framgår att byggnationer utanför centralorten
och tätorten måste regleras med hänsyn till högvärdig åkermark, klimatpåverkan och
de kvaliteter som associeras med landsbygd och natur så att dessa värden inte går
förlorade. Vidare framgår det generella riktlinjer för byggnation på landsbygden:
-

Kommunen ska verka för att ny bebyggelse inte tar högvärdig åkermark i
anspråk.

-

Vid nybyggnation på jordbruksmark ska bedömning av hur brukningsvärd
marken är göras och byggnationen ska inte hindra möjligheten att bedriva
rationellt jordbruk.

Kommunen ställer sig positiva till byggnation på landsbygden i områden med
impedimentmark och mindre högvärdig jordbruksmark samt i anslutning till
områden som redan är bebyggda och marken redan är ianspråktagen.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 44 forts.
I översiktsplanen framgår följande:
”För byggnation på landsbygden gäller följande:
Nybyggnad av enstaka bostäder liksom byggnader för verksamhet på landsbygden ska tillåtas.
Detta sker företrädesvis i anslutning till redan befintliga gårdscentrum, inom de gamla bytomterna,
inom sammanhållen bebyggelse, samt i direkt anslutning till befintliga tätorter även om det sker på
mark som för närvarande används för jordbruk. Detta gäller även då man vill flytta ett
gårdscentrum till en ny plats inom fastigheten.”
Berörda sakägare och myndigheter
Ärendet är ute på remiss till berörda sakägare och myndigheter med sista svarsdag 18
oktober 2021.
Bullerberäkning utanför detaljplanerat område

Av bifogad bullerutredning framgår det inga hinder mot att bevilja bygglov för
nybyggnad av fritidshus.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger en mindre intäkt till kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar inte miljöperspektivet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.
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Gällande lagstiftning
PBL 2 kap 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt
denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§
miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 44 forts.
PBL 2 kap 4 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna
lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig
för ändamålet.
PBL 2 kap 6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader
som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra
olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och
hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda
området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i
ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).
PBL 9 kap § 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om
åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.
Bedömning och skäl till beslut

Omgivningspåverkan
Detaljplanekravet

Åtgärden som ansökan gäller är uppförande av ett fritidshus. Byggnaden bedöms inte få någon
betydande inverkan på omgivningen då den placeras långt in på en stor fastighet. Den sökta
åtgärden bedöms därför inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan.
(4 kap 2 § PBL)

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 44 forts.

Lokalisering

Enligt plan- och bygglagen ska markområden användas för det ändamål som området är
mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges för sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bedömning görs att inget
har framkommit som talar emot en bebyggelse på aktuell fastighet. (2 kap 2 §, 9 kap 31 §
PBL)

Nämndens bedömning

Markanvändning har vad som får antas utifrån Länsstyrelsens beslut av 1998-10-13 tidigare
brukats men är sedan över tjugo år tillbaka tagen ur bruk. Markanvändningen är i dag gräs/ängsyta. Platsen bedöms vara lämplig att bebygga utifrån nuvarande förutsättningar samt då
det är i nära anslutning till befintlig bebyggelse och vägnät. Nämnden gör därför
bedömningen att bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Villkor
Placering av bostadshuset ska ske i enlighet med bilagd situationsplan.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt att
ärendet inte överklagas. Eventuella överklaganden meddelas.
Innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked får åtgärden inte påbörjas.
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har
fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det
överklagas.
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Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Vi ber dig kontakta förvaltningen för att bestämma tid
via bygg@tomelilla.se alt. 0417-180 00.
Lämpliga handlingar som ska lämnas in före tekniskt samråd:
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före
tekniskt samråd.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 44 forts.
FRITIDSHUS
-

förslag till kontrollplan

-

konstruktionshandlingar

-

dimensioneringskontroll

-

ventilationsritningar

-

vatten och avloppsritningar

-

energibalansberäkning (om huset kommer användas mer än 25 % av en
energiårsförbrukning eller nyttjas mer än 4 månader per år)

-

markradonundersökning

-

brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)

…………………………………
I samband av granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras
med ytterligare handlingar.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked. Vilka handlingar
som ska skickas till byggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet.
Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller
tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Ändringar kan kräva att ny
ansökan lämnas in. Ta kontakt med byggnadsnämnden. Inga ändringar får ske innan ett
skriftligt godkännande har getts ifrån byggnadsnämnden eller nytt lov har beviljats.
Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen.

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

Redovisning av avgift: Avgiften för handläggning av detta ärende fastställs till 19 953 kronor
(7 311 kronor för bygglov, 1 828 kronor för lokaliseringsprövning utanför detaljplan, 2 475
kronor för hörande av sakägare samt 10 662 kronor för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök
och slutsamråd) enligt tabell 3, 5, 6 och 11 i fastställd taxa. Reducering av bygglovsavgift,
tabell 3, 6 och 11, har reducerats med 1/5: 2 323 kronor
Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan,
ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kart och mät kan åta sig mätuppdrag,
kontakta Tomelilla Direkt på 0417-180 00.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 44 forts.
Ansökan ska lämnas till miljöförbundet angående avloppsanläggning.
Hur man överklagar:
Vill du överklaga beslutet ska du göra på följande sätt:
Sänd en skrivelse med ditt överklagande till;
Tomelilla kommun, Byggnadsnämnden, 273 80 Tomelilla
Överklagandet ska ha kommit in senast inom fyra veckor från den dag då beslutet
kungjorts i post-och inrikes tidningar. Om du har tagit emot beslutet i
rekommenderat brev har du istället tre veckor på dig att överklaga från det datum du
tar emot beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen
för prövning.
Hur man utformar sitt överklagande: Det är viktigt att du talar om vilket beslut du
överklagar till exempel genom att anteckna ärendets diarienummer, fastighetsbeteckning,
paragrafnummer och beslutsdag. I överklagandet ska du tala om varför du anser att beslutet
är oriktigt och hur du vill att beslutet ska ändras.
Underteckna: Underteckna skrivelsen med ditt överklagande. Förtydliga namnteckning.
Uppge postadress och telefonnummer. Anlitar du ombud kan ombudet underteckna
skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Tunby 13:19.
Föreslagen åtgärd bedöms som lämplig och tar hänsyn till landskapsbilden, naturoch kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

Byggnadsnämnden beslutar om:


Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).



Kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens (sökandes) förslag till
kontrollansvarig godtas.
Kontrollansvarig är: ”Per Håkansson”, ”Krankajen 18 lgh 1103, 211 12
Malmö”
(9 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900)).

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 44 forts.
Avgiften för bygglovet är 19 953 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-05-28 och beslut fattades 202110-27, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits
med en vecka enligt 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Beslut om förlängd
handläggningstid om 10 veckor har tagits. Hur avgiften är fastställd redovisas under
avsnittet upplysningar.
Handlingar som ingår i förvaltningens beslut:
Datum avser när handlingen inkom till byggnadsnämnden.
Ansökan
Situationsplan
Situationsplan
Huvudritning
Bullerutredning

2021-05-28
2021-05-28
2021-07-27
2021-08-17
2021-08-31

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn
2021.1114.
Tunby 13:19 – Översiktskarta, handlingsid: Bn 2021.1111.
Tunby 13:19 – Bullerutredning, handlingsid: Bn 2021.1100.
Tunby 13:19 – Huvudritningar, handlingsid: Bn 2021.1101.
Tunby 13:19 - Situationsplan, handlingsid: Bn 2021.1103.
Tunby 13:19 - Situationsplan måttsatt, handlingsid: Bn 2021.1102.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

Sökande
Kontrollansvarig
Kungörs i Post- och inrikes tidningar

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

Bn § 45

Dnr BN 2020/147

Uppföljning internkontrollplan 2021
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontroll 2021 för riskid
5, 7 och 10 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har beslutat att anta internkontrollplan för 2021 den 25
november 2020 (Bn § 121/2020).
Förvaltningen redovisar följande rapportering för internkontroll 2021:
Riskid bygg 5: Missade sakägare. Förseningar av beslut och risk för
överklaganden/upphävda beslut.
Sammanfattning: Se bilaga; Uppföljning internkontrollplan 2021 – riskid 5, 7 och 10,
handlingsid: Bn 2021.1112.
Riskid bygg 7: Utlämnande av handlingar.
1. Sekretessbelagda eller annars känsliga handlingar lämnas ut utan föregående
granskning och sortering/maskning.
2. Utlämning av handling försenas.
Sammanfattning: Se bilaga; Uppföljning internkontrollplan 2021 – riskid 5, 7 och 10,
handlingsid: Bn 2021.1112.
Riskid bygg 10: Hemmabyggda IT-moduler fungerar inte, beställningar försvinner i
kommunens IT-system.
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Sammanfattning: Se bilaga; Uppföljning internkontrollplan 2021 – riskid 5, 7 och 10,
handlingsid: Bn 2021.1112.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 45 forts.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontroll 2021 för riskid
5, 7 och 10 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn
2021.1115.
Uppföljning internkontrollplan 2021 – riskid 5, 7 och 10, handlingsid: Bn 2021.1112.
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

Bn § 46

Dnr BN 2021/4

Delegeringsbeslut 2021-10-27
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslista 16
september till och med 17 oktober 2021 och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemän enligt
antagna delegeringsregler. Fattade delegeringsbeslut ska redovisas till
byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det byggnadsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Redovisningen avser 16 september till och med 17 oktober 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslista 16
september till och med 17 oktober 2021 och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn
2021.1116.
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Delegeringsbeslut 16 september till och med 17 oktober 2021, handlingsid: Bn
2021.1107.
_________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

Bn § 47

Dnr BN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-10-27
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 16
september till och med 18 oktober 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till byggnadsnämnden 16 september till och med 18 oktober
2021 redovisas:
1. Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition avseende överklagande av beslut
om bygglov för ombyggnad och ändrad användning på fastigheten Nedraby
5:5.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 16
september till och med 18 oktober 2021 och lägger densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, bygglovsadministratör Matilda Dufvander, handlingsid: Bn
2021.1117.
Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition avseende Nedraby 5:5, handlingsid: Bn
2021.1108.

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

_________

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

Bn § 48

Dnr BN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 202110-27
Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Information från ordförande Per Håkanson (C)
Otillåten påverkan
Revisionen granskar bland annat byggnadsnämnden under hösten 2021
gällande otillåten påverkan. Den 13 oktober träffade presidiet en revisor från
KPMG som ställde frågor kring otillåten påverkan och hur man arbetar mot
det i byggnadsnämnden. Resultatet av granskningen presenteras för nämnden
när det färdigställts.
Revisionens årliga granskning
Revisorerna träffade presidie, samhällsbyggnadschef och tillförordnad
bygglovschef den 25 oktober på kommunhuset för den årliga grundläggande
granskningen. Det är en del i revisorernas uppdrag enligt god revisionssed att
granska all kommunal verksamhet.
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

Personalfrågor
Rekryteringen av ny bygglovschef är inne i slutfas med två återstående kandidater.
Kommunövergripande arbete
Förvaltningscheferna och alla nämndernas presidier har varit på Kåseholm för att
tillsammans arbeta med tillitsfrågor och kommunala processer.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
27 oktober 2021

§ 48 forts.
3. Information från tillförordnad bygglovschef Åsa Jonasson
Geten 1 - nybyggnad av radhus
Ärendet är ett större ärende där beslut har fattats på delegation och det tas därför
upp som informationspunkt till nämnden.
Tillsynsärenden
Presentation av sammanställning av tillsynsärenden.
Ordförande Per Håkanson (C) meddelar att han kommer ta ett ordförandebeslut att
uppdra åt förvaltningen att ta fram en tillsynsplan till nästkommande sammanträde.
Detta för att hanteringen ska kunna ske skyndsamt.

Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Bn 2021.1118.
Geten 1 - nybyggnad av radhus, handlingsid: Bn 2021.1109.
Sammanställning av tillsynsärenden_arbetsdokument, handlingsid: Bn 2021.1110.

Signature reference: f95df8ac-2257-4479-8fc9-ff3ba71a56f9

_________

Justerandes sign
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