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§ 18

Dnr SBN 2022/000004-4

Fastställande av dagordning för
samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-08
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer utskickad dagordning, vilken även omfattar § 17.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 19

Sida 4

Dnr SBN 2015/000176-72

Godkännande inför antagande av detaljplan för del av
Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, Kvastmossens logistikoch företagspark
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter,
Kvastmossens logistik- och företagspark med tillhörande handlingar samt överlämnar detaljplanen
till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en logistik- och företagspark i södra delen av staden.
Planen var på granskning under september och oktober 2021. Under granskningen inkom
synpunkter främst kring dagvattenhantering, miljö- och naturvärden. Kommunen har även efter
granskningen låtit upprätta ett särskilt PM kring åkergrodan (fridlyst) för att utreda och säkerställa att
den inte skadas av planförslaget. Inkomna yttranden från granskningen med kommunens svar finns
att läsa i granskningsutlåtandet.
Under granskningstiden fick kommunen ett positivt domslut från mark- och miljödomstolen kring
tillståndsansökan om vattenverksamhet.

Konsekvenser för barn och unga
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på barn eller ungas rätt att leva och utvecklas i ett
säkert och tryggt Oskarshamn. Planområdet ligger på ett tryggt avstånd från resten av staden och
utanför viktiga målpunkter för barn och unga vilket gör att området inte är en naturlig del av barn och
ungas vardagsmiljö.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-02-07 att samhällsbyggnadsnämnden
godkänner detaljplan för del av Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, Kvastmossens logistik- och
företagspark med tillhörande handlingar samt överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för
antagande.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-02-23, § 18, samhällsbyggnadskontorets förslag.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande 2022-02-07, SBN § 19/2022 bilaga 1
Plankarta
Planbeskrivning
Barnchecklista

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 19 forts.














Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning
Riskbedömning
Naturvärdesinventering
Geotekniskt PM
Funktionsutredning växelanslutning
Dagvattenutredning
MKN Applerumsån (miljökvalitetsnormer)
Översvämningskartering
PM Utredning åkergroda
Illustration sektioner

Skickas till
För kännedom:
Samhällsbyggnadskontoret

För åtgärd:
Kommunfullmäktige för antagande

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 20

Sida 6

Dnr SBN 2019/000346-45

Antagandebeslut för detaljplan Norrtorn 87 med flera
fastigheter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Norrtorn 87 m.fl. fastigheter, med tillhörande
handlingar.

Ärendet
Planområdet är beläget i centrala Oskarshamns tätort med cirka 500 meter till Oskarshamns
centrum. Planområdet angränsar till Oskarshamns folkhögskola i norr, samt bostadsbebyggelse
i öst och väst. I söder gränsar planområdet till Fridhemsgatan. Planområdets area är 3745 m2.
Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan och utförs med standardförfarande.
Detaljplanen görs flexibel med syftet att möjliggöra för bostäder, skola, vård, kontor, tillfällig vistelse
samt centrumändamål. Planen möjliggör för en utveckling av ett område i centrumnära läge med
goda kommunikationer.
Befintlig byggnads fasad innehar ett högt kulturellt värde och varsamhetsbestämmelser har lagts till
på plankartan, samt rivningsförbud för byggnaden. Efter samrådet har en bullerutredning tagits fram
och den visar att byggnation inom planområdet klarar en ekvivalent ljudnivå på 60 dBA överallt,
detta då framtida byggnader inte kan förläggas närmre Fridhemsvägen än vad topografin i
planområdet tillåter.
Detaljplanen var ute på granskning november 2021 och endast redaktionella ändringar har gjorts.
Planen är nu klar för antagande.

Konsekvenser för barn och unga
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86.
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på barn eller ungas rätt att leva och utvecklas i ett
säkert och tryggt Oskarshamn. Planområdet ligger i närhet till flera målpunkter för barn och unga
vilket gör att området är en naturlig del av barn och ungas vardagsmiljö. En barnchecklista finns
bifogad till planhandlingarna.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-02-08 att samhällsbyggnadsnämnden
antar detaljplanen för Norrtorn 87 med flera fastigheter, med tillhörande handlingar.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-02-23, § 19, samhällsbyggnadskontorets förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 20 forts.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag








Tjänsteutlåtande 2022-02-08, SBN § 20/2022 bilaga 1
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

Skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 21

Sida 8

Dnr SBN 2021/000182-26

Antagandebeslut för ändring av detaljplan DA 39,
Emmekalv 4:93 med flera fastigheter
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar föreslagen ändring av detaljplan DA 39, Emmekalv 4:93 med
flera fastigheter, med tillhörande handlingar.

Ärendet
Detaljplan DA 39 anger område för bostadsändamål, fristående hus. Planbestämmelserna innebär
att byggnad endast får uppföras med högst en våning och inte får uppföras med en större höjd än
5,6 meter. Syftet med ändringen är att ändra från en våning till två våningar på delar av
planområdet. Ändringen innebär att högsta byggnadshöjd ökar från 5,6 till 7,6 meter. Planens syfte
fortsätter att gälla efter ändringen och avsikten med ändringen stämmer överens med planens
(DA 39) syfte.
Tätorten Påskallavik berörs av riksintresse för kulturmiljö. Med beskrivningen industri- och
kommunikationsmiljö där sambanden mellan stenbrytning, förädling, utskeppning och boenden
tillsammans skildrar stenindustrins utveckling under 1800- och 1900-tal. Planförslaget bedöms inte
negativt påverka riksintresset för kulturmiljö.
Området är inte särskilt utpekat i gällande översiktsplan från 2003 och ändringen av detaljplanen
upprättas med standardförfarande.
Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande påverkan för allmänna eller
enskilda intressen. Ändringen avser bestämmelser för samma användningsändamål likt tidigare.
Ändringen innebär även att viss anpassning sker till den befintliga bebyggelsens nuvarande höjder.
Planavgift ska tas ut vid nyttjande av denna detaljplan.
Detaljplanen var ute på granskning februari 2022 och endast redaktionella ändringar har gjorts.
Planen är nu klar för antagande.

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov i strid mot detaljplan 2020-04-07, § 39, (Dnr SBN
2020/000117) eftersom byggnaden man söker bygglov för inte avviker till form eller volym från
omgivande hus, är välanpassad till landskapsbilden och bebyggelsen i området samt bedöms att
inte utgöra någon olägenhet för berörda grannar. Ändringen av detaljplan gör så att
planbestämmelserna överensstämmer med områdets karaktär samt intilliggande detaljplaner.

Konsekvenser för barn och unga
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86.
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på barn eller ungas rätt att leva och utvecklas i ett
säkert och tryggt Oskarshamn. En barnchecklista finns bifogad till planhandlingarna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 21 forts.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-02-17 att samhällsbyggnadsnämnden
antar föreslagen ändring av detaljplan DA 39, Emmekalv 4:93 med flera fastigheter, med tillhörande
handlingar.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-02-23, § 20, samhällsbyggnadskontorets förslag.

Dagens sammanträde
Planchefen redogör för ärendet.
Claes Zachrisson (V) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden avslår den föreslagna ändringen av
detaljplanen eftersom detta och liknande beslut inom områden med kulturmiljövärden borde avvakta
till dess det finns en kulturmiljöplan.
Ordföranden frågar först om arbetsutskottets förslag om antagande bifalles.
Ordföranden frågar därefter om Claes Zachrissons förslag om avslag bifalles.
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden antar föreslagen ändring av detaljplan DA 39,
Emmekalv 4:93 med flera fastigheter, med tillhörande handlingar.

Reservationer
Claes Zachrisson (V) reserverar sig mot samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Beslutsunderlag










Tjänsteutlåtande 2022-02-17, SBN § 21/2022 bilaga 1
Plankarta med ändring
Bilaga till planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Plankarta DA 39
Planakt DA 39
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

Skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 22
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Dnr SBN 2021/000371-1

Planuppdrag för detaljplan för del av Kristineberg 1:2,
Lyckeberg
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny
detaljplan för del av Kristineberg 1:2, Lyckeberg.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra
utbyggnad av Kristinebergs skolområde och utbyggnad av parkering. Angivet syfte att tillskapa
bostäder får kvarstå, men endast i mån av möjlighet. Även behovet av grönområden ska beaktas
i planen.

Ärendet
Den nya detaljplanen omfattar del av fastighet Kristineberg 1:2 samt Lyckan 13. Planområdets areal
uppgår till cirka 4,5 hektar. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder samt se över möjlig
utbyggnad av Kristinebergs skolområde och parkering.
Planområdet ligger i närhet av Kristinebergs centrum. Området trafikmatas från Arkitektvägen. De
fastigheter som berörs ägs av Oskarshamns kommun.
Planområdet omfattas av gällande detaljplan A4403 från år 1972. Planen möjliggör för bostäder, tre
punkthus i 8 våningar, samt garage. Önskemål finns att planen ska ses över gällande infart,
prickmark och en blandad bebyggelseform.
Syftet med den nya detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktsplan, antagen 2003 eller
mot den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad, antagen 2014.
Planavtal tecknas med Kommunstyrelsen.

Konsekvenser för barn och unga
Vid arbetet med detaljplanen beaktas barn och ungas behov vad gäller tillgång och närhet till
bland annat skola, omsorg och rekreation. Under planprocessen görs detaljplanen tillgänglig för
allmänheten under samråd och granskning.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-01-27 att samhällsbyggnadsnämnden
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Kristineberg 1:2,
Lyckeberg.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-02-23, § 21, samhällsbyggnadskontorets förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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2022-03-08
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§ 22 forts.

Dagens sammanträde
Planchefen redogör för ärendet.
Åke Nilsson (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området enligt förslaget, men beslutar att huvudsyftet ska
vara att möjliggöra utbyggnad av Kristinebergs skolområde och utbyggnad av parkering. Åke Nilsson
yrkar vidare att föreslaget syfte att tillskapa bostäder får kvarstå, men endast i mån av möjlighet.
Leif Axelsson (SD) yrkar efter en diskussion om grönområden att ett tillägg görs till planens syfte att
även behovet av grönområden ska beaktas.
Ordföranden frågar först om Åke Nilsson förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.
Ordföranden frågar därefter om Leif Axelssons förslag bifalles.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande 2022-01-27, SBN § 22/2022 bilaga 1

Skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 23

Sida 12

Dnr SBN 2022/000009-1

Planuppdrag för fastighet Rosen 5
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med ny
detaljplan för fastighet Rosen 5.

Ärendet
Fastighet Rosen 5 ligger intill parkeringen vid COOP, i hörnet Vikingsgatan/Smedgatan. Gällande
detaljplan är från 1985 och medger bostad i 1 våning med mycket begränsad utbyggnadsmöjlighet.
Ny fastighetsägare önskar att fastigheten även ska kunna möjliggöras för verksamhet såsom kontor
och annan service. Planarbetet ska även se över möjlig mark för utbyggnad samt maxhöjd på
byggnad.
Syftet med den nya detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktsplan, antagen 2003
eller mot den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad, antagen 2014.
Plankostnader betalas av fastighetsägare, planavtal tecknas.

Konsekvenser för barn och unga
Vid arbetet med detaljplanen beaktas barn och ungas behov vad gäller tillgång och närhet till
bland annat skola, omsorg och rekreation. Under planprocessen görs detaljplanen tillgänglig för
allmänheten under samråd och granskning.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-02-01 att samhällsbyggnadsnämnden
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med ny detaljplan för fastighet Rosen 5.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-02-23, § 22, samhällsbyggnadskontorets förslag.

Dagens sammanträde
Planchefen redogör för ärendet.
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01, SBN § 23/2022 bilaga 1

Skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08

§ 24
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Dnr SBN 2022/000032-1

Handlingsplan för aktiva åtgärder för jämställdhet på
samhällsbyggnadskontoret 2022-2023
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar upprättad handlingsplan för aktiva åtgärder för jämställdhet på
samhällsbyggnadskontoret.

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har reviderat handlingsplanen för aktiva åtgärder för jämställdhet för
perioden 2022-2023. Planen ska återrapporteras årligen och uppdateras vid behov.

Bakgrund
Den 12 december 2016 beslutades planen Aktiva åtgärder för jämställdhet i Kommunfullmäktige.
De mål och åtgärder som tagits fram till aktiva åtgärder för jämställdhet avsågs att under de följande
åren resultera i konkreta handlingsplaner med uppföljningsbara mål för varje förvaltning.
Handlingsplanerna som tas fram ska följas upp, utvärderas och avrapporteras till kommunstyrelsen
årligen, under årets första kvartal. Förvaltningen rapporterar till samhällsbyggnadsnämnden samt
kommunledningsförvaltningen som sammanställer alla förvaltningars redovisningar till
kommunstyrelsen.
Förslaget till handlingsplan redovisas som bilaga.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-02-03 att samhällsbyggnadsnämnden
antar upprättad handlingsplan för aktiva åtgärder för jämställdhet på samhällsbyggnadskontoret.

Dagens sammanträde
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet.
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-03, SBN § 24/2022 bilaga 1
Handlingsplan för aktiva åtgärder för jämställdhet på samhällsbyggnadskontoret,
SBN § 24/2022 bilaga 2

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 25
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Dnr SBN 2022/000073-1

Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsnämnden
2022, januari - februari
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om budgetuppföljningen fram till och med
den 28 februari som mottagen.

Dagens sammanträde
Förvaltningsekonom Veronica Bergsten informerar samhällsbyggnadsnämnden om
budgetuppföljningen fram till och med den sista februari.
Förvaltningsekonomen redovisar bland annat periodens uppgifter om utgifter för bostadsanpassning,
intäkter från bygglov, kart- och mätintäkterna, planavgifterna och intäkterna från miljöavgifterna i
stapeldiagram samt driftbudget och investeringsbudget i tabellform.
Prognos så här tidigt på året är att upprättad budget kommer att hållas 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar utmaningen i att hantera bostadsanpassningsbudgeten.
I likhet med den tekniska nämndens utgifter för snöröjning har samhällsbyggnadsnämnden ingen
möjlighet att påverka hur stora behov som uppstår ett bestämt år. Bostadsanpassningsbudgeten är
dessutom en rättighetslagstiftning vilket innebär att en person har rätt till bidrag om förutsättningarna
för bidrag uppfylls.
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag
- Förvaltingsekonomens presentation, SBN § 25/2022 bilaga 1

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 26

Sida 15

Dnr SBN 2022/000072-1

Utdelning av samhällsbyggnadsnämndens stipendium
2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om förberedelserna för utdelningen av
samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2022 som mottagen.

Dagens sammanträde
Ordföranden informerar om samhällsbyggnadsnämndens stipendium.
Samhällsbyggnadsnämnden kan årligen dela ut ett stipendium inom kategorierna mat, miljö och
byggande. Stipendiets totala prissumma uppgår till 15 000 kr. Nämnden har möjlighet att utse
stipendiater inom alla tre områdena, men kan också välja att utse stipendiater bland endast en eller
två av dessa.
Samhällsbyggnadskontoret kommer att informera om stipendiet i annonsbladet och har via
kommunens kommunikatörer informerat om stipendiet i sociala medier och på kommunens
webbplats. Allmänheten har där bjudits in att föreslå lämpliga kandidater för stipendiet. Sista datum
för allmänheten att lämna förslag är den 28 mars. Ordföranden uppmanar även nämndens
ledamöter att komma med förslag till stipendiater till nästa sammanträde.
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 16

§ 27

Anmälningsärenden
Nedanstående anmälningsärenden noteras som anmälda:
SBN 2022/000049

Revisionsrapport från PwC: Granskning av styrmodellen
avseende löften och mätetal

SBN 2022/000046

Dom från Mark- och miljödomstolen gällande vedhantering
på fastigheten XX

SBN 2022/000046

Dom från Mark- och miljödomstolen - Ansökan om förlängd
arbetstid för vattenverksamhet med anläggande av
invallning m.m., XX, Oskarshamns kommun

SBN 2021/000340

Beslut från länsstyrelsen om avslag gällande nybyggnad av
komplementbyggnad, XX

SBN 2022/000054

KF § 3 Utökad kapacitet i grundskolan – Utredning av
alternativ Länsmansängen

SBN 2022/000054

KF § 4 Inriktningsbeslut - Ny Arena

SBN 2022/000054

KF § 8 Arbetsmiljöpolicy Oskarshamns kommun

SBN 2022/000054

KF § 22 Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2022/000054

KS § 6 KS 2020/000478 Tillfälliga lättnader i riktlinjer för
uteserveringar med anledning av Coronaviruset

SBN 2022/000054

KS § 7 Ny offentlig toalett på Lilla Torget

SBN 2022/000054

KS § 31 Internkontroll - kommungemensamma
kontrollpunkter 2022

SBN 2022/000054

KS § 33 Återrapportering av intern kontroll 2021- Samtliga
nämnder

SBN 2022/000054

KS § 37 Remissvar på förslag till ny renhållningsordning
2023, Kretslopp Sydost

SBN 2022/000054

KS § 43 Förslag till omfördelning av budgetmedel,
mark- och exploateringsverksamheten 2022.

SBN 2022/000054

KSAU § 127 Bostadsmarknadsenkät från Boverket 2022

SBN 2022/000054

BN § 9 Utökad kapacitet i grundskolan – Uppdrag om
alternativt förslag på placering

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 17

§ 27 forts.

Ärendet
Anmälningsärendena har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden inför nämndens sammanträde
via de utskickade digitala handlingarna.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om anmälningsärendena noteras som anmälda. Samhällsbyggnadsnämnden
svarar ja.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 18

§ 28

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut noteras som anmälda:
SBN 2022/000041

Förteckningar över ordförandens och handläggarnas
delegationsbeslut i byggärenden,
bostadsanpassningsärenden, miljöärenden med mera
beslutade under perioden 1 januari – 28 februari 2022
SBN § 28/2022 bilaga 1

SBN 2022/000041

Förteckning över ordförandens och handläggarens
delegationsbeslut enl. alkohollagen under perioden
21 januari 2022 – 28 februari 2022
SBN § 28/2022 bilaga 2

SBN 2022/000041

Tre beslut om granskning av detaljplaner under perioden
1 januari – 28 februari 2022:
 Detaljplan för Fårbo 16:5 och del av Fårbo 1:25,
SBN 2021/000169, SBN § 28/2022 bilaga 3
 Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4,
Vasakajen; SBN 2020/000248,
SBN § 28/2022 bilaga 4
 Detaljplan för Snickeriet 7, 8 och 9 samt del av
Oskarshamn 3:2, SBN 2021/000047,
SBN § 28/2022 bilaga 5

Ärendet
Listor med periodens delegationsbeslut har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden inför
nämndens sammanträde via de utskickade digitala handlingarna. De tre granskningsbesluten
redovisades i sin helhet.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om delegationsbesluten noteras som anmälda. Samhällsbyggnadsnämnden
svarar ja.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

