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Fastställande av dagordning för
samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-10
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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Dnr SBN 2022/000096-2

Yttrande avseende granskning av Oskarshamns
kommuns Översiktsplan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med undantag av en mening anta av
samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig inte bakom den sista meningen i det andra stycket av
samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande. Meningen lyder ”Nämnden ställer sig frågande
till om det är rimligt att kostnader för sådana utredningar som kommunen egentligen borde
utfört i samband med utpekandet av LIS-områden i översiktsplanen flyttas och istället läggs på
den enskilde sökande.” Meningen stryks eftersom det ofta förekommer att exploatören står för
kostnader för eventuella naturvärdesinventeringar och liknande utredningar.

Ärendet
Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är ute på granskning under
tiden 16 mars till 15 maj. Förslaget till ny översiktsplan presenteras på kommunens hemsida,
www.oskarshamn.se/oversiktsplan, tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
och samrådsredogörelse. Förslag till ny översiktsplan har varit ute på samråd mellan 7 juni 2021 och
15 augusti 2021.
Kommunstyrelsen önskar få in eventuella synpunkter på förslaget från nämnderna senast den
15 maj 2022. Samhällsbyggnadsnämnden har fått förlängd tidsfrist till den 18 maj 2022.

Samhällsbyggnadskontorets yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden ser att nämndens synpunkter som framfördes vid samrådet till stor del
har beaktats. Nämnden är positiv till de ändringar och förtydliganden som gjorts till granskningen.
Att naturvärdesinventering inte gjorts i samband med utredningen av översiktsplanens föreslagna
LIS-områden riskerar dock att bli en utmaning vid dispensprövning och eventuellt leda till högre
ansökningskostnader för den sökande. Överprövande myndigheter kan eventuellt anse att ett
utpekat område inte är tillräckligt utrett och redovisat att området ”är av ett sådant slag och har en så
begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt”
(7 kap 18e § miljöbalken punkt 2) och att det därmed inte finns stöd för att bevilja dispens med
hänvisning till de särskilda skäl som tillkommer inom LIS-områden enligt 7 kap 18d § miljöbalken.
Länsstyrelsen i Kalmar län har under samrådet påpekat behov av naturvärdesinventeringar.
Åtgärdsförslagen att upprätta detaljplaner för föreslagna LIS-områden och att
naturvärdesinventeringar enligt svensk standard (SS 199000:2014) genomförs i samband med
planläggningen blir därför både lämpliga, och i vissa fall nödvändiga, för att exploatera de föreslagna
LIS-områdena.
Även om mindre justeringar och förtydligande har gjorts i både text och kartmaterial så är LISområdenas omfattning och avgränsning fortfarande endast schematiska. Det södra LIS-området i
Mörtfors kan exempelvis tolkas utifrån kartmaterialet som att utpekandet endast avser markerna norr
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§ 44 forts.
om grusvägen mellan fastigheterna Bjurvik 1:14 och Kappemåla 1:3, medan strandskyddad mark
längre österut mellan fastigheterna Bjurvik 1:12 och Bjurvik 1:21 inte är avsett att ingå i LIS-området.
Även om översiktsplanen behöver hållas generell och övergripande bör de delar som berör
avgränsning av LIS-områden ha större noggrannhet och tydlighet än nuvarande.
På sida 167 nämns att ”inga observationer av till exempel rödlistade arter har skett”. Den rödlistade
och fridlysta orkidén Knärot (goodyera repens) har observerats i de sydöstra delarna av kommunens
mark vid Mösjön och rapporterats till Artdatabanken den 22 mars 2022.
Strategiska platser för dagvattenhantering i figur 70 skulle med fördel kunna ändras så att ytor för
dagvattenhantering tydligare urskiljer sig från övriga naturområden; exempelvis att dagvattenytor
redovisas med blått istället för grönt.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Kansli- och miljöchefen redogör för ärendet.
Ylva Alexandersson (M) yrkar med instämmande av Åke Nilsson (S) att samhällsbyggnadsnämnden
antar det mesta av samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande men att den sista meningen i det
andra stycket tas bort eftersom det ofta förekommer att exploatören står för kostnader för eventuella
naturvärdesinventeringar och liknande utredningar.
Ordföranden frågar om Ylva Alexanderssons och Åke Nilssons förslag bifalles.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2022-04-25, SBN § 44/2022 bilaga 1
Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, granskningsförslag 2022-03-16

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2022/000118-1

A 066-2022-00047 Tillfälligt serveringstillstånd Latitud 57, Brädholmen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. XX beviljas tillfälligt serverings-tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkohol-drycker till allmänheten (AJA-drycker) vid
festival Latitud 57, Brädholmen, 572 30 Oskarshamn. Serveringstillståndet är avsett att gälla 2
dagar, från och med 2022-07-08 till och med 2022-07-09 med serveringstiden från kl.16.00 till
kl.02.00. Serveringstiden är utökad enligt 8 kap.19 § alkohollagen.
2. VILLKOR: att minst sex (6) av polismyndigheten förordnade och godkända ordningsvakter
förordnas enligt alkohollagen att finnas på serveringsstället under hela serveringstiden.

Ärendet
XX har hos Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-07 ansökt om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och
AJA-drycker vid ovan rubricerat serveringsställe under Latitud 57.
Serveringstillståndet är avsett att gälla 2 dagar, från och med 2022-07-08 till och med 2022-07-09
med serveringstiden kl.16.00 – kl. 02.00.
En utredning har gjorts avseende lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet, verksamhetens
inriktning och omfattning, sökandes personliga lämplighet och kunskap i svensk alkohollagstiftning.
Ansökan har varit på remiss till polismyndigheten, räddningstjänsten, skatteverket och
samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Inget har framkommit i utredning som kan anses tala emot det sökta serveringstillståndet, utredaren
föreslår därmed att ansökan beviljas.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-05-03 att XX beviljas tillfälligt
serveringstillstånd med villkor.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande 2022-05-03, SBN § 45/2022 bilaga 1
Utredning – Tillfälligt serveringstillstånd Latitud 57, Dnr AlkT 066-2022-00047

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Alkoholhandläggare
Miljö- och kanslichef
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Dnr SBN 2021/000178-35

Antagandebeslut för detaljplan för Kajan 5
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Kajan 5, med tillhörande handlingar.

Ärendet
Den nya detaljplanen omfattar fastigheten Kajan 5 som är privatägd. Fastigheten Kajan 5 har ett
centralt läge i Oskarshamn med närhet till viktiga stråk, vistelseytor och busshållplatser. Inom
fastigheten finns idag en huvudbyggnad samt en mindre komplementbyggnad. Planområdet har en
areal om cirka 614 kvm.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten. Detaljplanen möjliggör även
för användningen Centrum. Fastighetsägaren har ansökt om en ny detaljplan som ska möjliggöra för
att den befintliga huvudbyggnaden på fastigheten ska kunna användas som flerbostadshus. Den
befintliga huvudbyggnaden avses inte rivas utan istället anpassas för bostadsändamål. Detaljplanen
möjliggör för användning av såväl den befintliga bebyggelsen som för eventuell framtida bebyggelse
inom fastigheten.
Kostnaderna för planläggning bekostas av sökande, plankostnadsavtal har tecknats.
Planförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan, antagen 2003. Planförslaget bedöms
inte heller strida med den fördjupade översiktsplanen, antagen 2014.
Framtagandet av detaljplanen sker genom standardförfarande.

Konsekvenser för barn och unga
Planförslaget har inte någon direkt och påtaglig konsekvens för barn och unga och förslaget strider
inte mot Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Vid arbetet med detaljplanen har barn och ungas behov beaktats vad gäller tillgång och närhet till
skola, omsorg och rekreation.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-04-20 att samhällsbyggnadsnämnden
antar detaljplan för Kajan 5, med tillhörande handlingar.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-04-27, § 45, samhällsbyggnadskontorets förslag.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag









Tjänsteutlåtande 2022-04-20, SBN § 46/2022 bilaga 1
Plankarta (antagande april 2022)
Planbeskrivning (antagande april 2022)
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

Skickas till
För åtgärd:
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-05-10
§ 47

Sida 10

Dnr SBN 2021/000199-38

Antagandebeslut för detaljplan del av
Oskarshamn 3:54 samt del av Oskarshamn 3:3,
Västra begravningsplatsen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för del av Oskarshamn 3:54 samt del av
Oskarshamn 3:3, Västra begravningsplatsen, med tillhörande handlingar.

Ärendet
Syftet är att planlägga för ändamål Begravningsplats (M) och Lokal för religiösa ändamål (R1)
med byggrätt för krematorium samt se över in- och utfartsmöjlighet mot Kapellvägen.
Planområdet utgörs av en areal på cirka 11 000 m2. Området är beläget inom Västra
begravningsplatsen vilken är belägen sydväst om Oskarshamns centrum.
Planområdet utgörs till en del av fastigheten Oskarshamn 3:54 med Oskarshamns församling som
lagfaren ägare. Planområdet utgörs därutöver till en del av fastigheten Oskarshamn 3:3 med
Oskarshamns kommun som lagfaren ägare.
Plankostnadsavtal är upprättat mellan fastighetsägare av Oskarshamn 3:54, Oskarshamns
församling, och Oskarshamns kommun.
Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan och uppförs med standardförfarande.
Inga synpunkter inkom under granskningstiden som föranledde några revideringar av
planhandlingarna.

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.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande antagande av detaljplanen inte har någon
direkt och påtaglig konsekvens för barn och unga och det strider inte mot Lag (2018:1197) om
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-04-19 att samhällsbyggnadsnämnden
antar detaljplan för del av Oskarshamn 3:54 samt del av Oskarshamn 3:3, Västra
begravningsplatsen, med tillhörande handlingar.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-04-27, § 46, samhällsbyggnadskontorets förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 47 forts.

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

Beslutsunderlag











Tjänsteutlåtande 2022-04-19, SBN § 47/2022 bilaga 1
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Bilaga 1. Kulturhistorisk inventering, 2005
Bilaga 2. Kulturhistorisk utredning, 2022
Fastighetsförteckning

Skickas till
För åtgärd:
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2021/000027-29

Granskningsbeslut för detaljplan del av Älvehult 1:2,
Påskallavik
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för del
av Älvehult 1:2, Påskallavik med tillhörande handlingar, inklusive tillägg om plushöjd, för granskning.

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter i Påskallavik. Detaljplanen görs flexibel i
syfte att möjliggöra för olika boendeformer.
Området ligger i centrala Påskallavik och marken ägs av Oskarshamn kommun. Det berörda
planområdet omfattas av byggnadsplan över norra Påskallavik från år 1975. Planområdet är planlagt
som allmän platsmark - park eller plantering. Planförslaget är ej utpekat i gällande översiktsplan.
Området är utpekat som utvecklingsområde för bostäder i pågående översiktsplan.
Planområdet ska trafikmatas från Uddegatan.
Planområdet ligger i närhet av befintlig bensinstation. Ett skyddsavstånd på 25 meter säkerställs
genom prickmark, vilket innebär att marken inom detta område ej får förses med byggnad.
Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan och någon särskild
miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättas. Bedömningen är preliminär, ny kunskap som
tillförs under planprocessen kan innebära att bedömningen omprövas.
Detaljplanearbetet sker med utökat förfarande. Planavtal tecknas med kommunstyrelsen.
Inför granskning har planhandlingarna reviderats avseende miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
och dagvattenhantering. Text avseende kulturmiljö har reviderats, inaktuellt material har slopats och
planhandlingarna har uppdaterats utifrån aktuell riksintressebeskrivning. Planbestämmelse b2
(byggnadsverk får ej anordnas) har lagts till på plankartan i avsikt att minska inverkan på
angränsande fastighet i norr.

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.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande antagande av detaljplanen inte har någon
direkt och påtaglig konsekvens för barn och unga och det strider inte mot Lag (2018:1197) om
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
Vid arbetet med detaljplanen har barn och ungas behov beaktats vad gäller tillgång och närhet till
bland annat skola, omsorg och rekreation.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 48 forts.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-04-13 att samhällsbyggnadsnämnden
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för del av Älvehult 1:2, Påskallavik
med tillhörande handlingar för granskning.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-04-27, § 47, samhällsbyggnadskontorets förslag.

Dagens sammanträde
Planchefen redogör för ärendet och den ändring av plankartan och planbeskrivningen som gjorts
efter arbetsutskottets sammanträde och som skickats ut i nämndens handlingar 2022-05-09.
De förändringarna som har gjorts är att


det har lagts till en ny bestämmelse på plankartan avseende plushöjd inom del av
planområdet



det har lagts till en text i planbeskrivningens sida 14 där den nya planbestämmelsen
förtydligas enligt följande:

”Med hänsyn till bakomliggande fastighet regleras nockhöjd inom planområdets nordöstra del i
(+8) meter över angivet nollplan. Ny bebyggelse inom denna del kan på så sätt inte överstiga
befintlig bebyggelse inom fastighet Älvehult 1:61 och Älvehult 1:218.”
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag med tillägg av ny planbestämmelse om plushöjd
bifalles.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag








Tjänsteutlåtande 2022-04-13, SBN § 48/2022 bilaga 1
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Barnchecklista
Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer, handbok från MSB
Samrådsredogörelse

Skickas till
För åtgärd:
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 2022/000009-6

Samrådsbeslut för detaljplan fastighet Rosen 5
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för
fastighet Rosen 5 med tillhörande handlingar för samråd.

Ärendet
Planområdet innefattar fastighet Rosen 5 i centrala Oskarshamn. Syftet med planen är att möjliggöra
för bostad och centrumverksamhet.
Detaljplanen antas inte strida mot översiktsplanens intentioner för området. Planavtal har upprättats
med fastighetsägaren. Planprocessen sker med standardförfarande vilket innebär att beslutet om
antagande kommer att fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

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
barnens rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av Kommunfullmäktige 2020-06-08, §86.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande samråd av detaljplan Rosen 5 inte har
någon direkt eller påtaglig konsekvens för barn och unga och det strider inte mot Lag (22018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2022-04-13 att samhällsbyggnadsnämnden
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för fastighet Rosen 5 med
tillhörande handlingar för samråd.
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2022-04-27, § 48, samhällsbyggnadskontorets förslag.

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

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande 2022-04-13, SBN § 49/2022 bilaga 1
Plankarta, april 2022
Planbeskrivning, april 2022
Undersökning om betydande miljöpåverkan, april 2022

Skickas till
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-10
§ 50

Sida 15

Dnr SBN 2022/000073-6

Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsnämnden
2022, januari - april
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om budgetuppföljningen fram till och med
den 30 april som mottagen.

Dagens sammanträde
Förvaltningsekonomen informerar samhällsbyggnadsnämnden om budgetuppföljningen fram till och
med den sista april.
Tabellen för driftbudget visar per 2022-04-30 att verksamheten följer upprättad budget.
Det finns 97 tkr i investeringsbudgeten som kommer att användas under året. 525 tkr är avsatta för
investeringar i nya mätinstrument på kartavdelningen, men har inte använts ännu. Det har flyttats
över 300 tkr från förra året för fortsatt inskanning av bygglovshandlingar, ett projekt som pågår.
Uppgifter om intäkter från bygglov, kart- och mätintäkterna, planavgifterna och intäkterna från
miljöavgifterna redovisas i stapeldiagram. Det är endast intäkterna från miljöavgifterna som inte når
budget, men detta hänger samman med att debiteringarna för årsavgifterna inte har slutförts.
Bostadsanpassningarna uppvisar en ökande trend. Flera pågående ärenden avser installation av
hissar, vilket bidrar till högre kostnader. Kommunen kan inte neka sökta anpassningsåtgärder som
uppfyller lagens krav men verksamheten ligger per den 30 april fortfarande inom budgetramen.
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag


Förvaltingsekonomens presentation, SBN § 50/2022 bilaga 1

Skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Förvaltningsekonomen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-10

Sida 16

§ 51

Anmälningsärenden
Nedanstående anmälningsärenden noteras som anmälda:
SBN 2022/000046
Protokoll från Mark-och miljööverdomstolen gällande buller från fastigheten XX
SBN 2022/000046
Dom från Mark-och miljödomstolen gällande Förhandsbesked avseende fastigheterna XX,
Oskarshamns kommun
SBN 2022/000046´
Beslut om förbud och föreläggande (dnr. 525-8173-21) Nyanläggning av luftledning och markkabel
mellan XX i Oskarshamns kommun
SBN 2022/000046
Beslut från SGU, Anmälan om utforskning av kontinentalsockeln enligt 3 §
kontinentalsockelförordningen
SBN 2022/000054
KF § 59 Revisionsberättelse för 2021 års verksamhet
SBN 2022/000054
KF § 60 Prövning av ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen och i nämnderna 2021
SBN 2022/000054
KF § 61 Budgetöverföringar driftprojekt och resultatenheter 2021-2022
SBN 2015/000176
KF § 62 Detaljplan för del av Djurhult 1:5 med flera fastigheter, Kvastmossen logistik- och
företagspark
SBN 2022/000054
KS § 89 Driftbudget 2023 och VP 2024-2025
SBN 2022/000054
TN § 36 Granskning av Oskarshamns kommuns Översiktsplan 2030
SBN 2020/000248
Överklagande av antagendebeslut gällande Vasakajen Figeholm

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
2022-05-10

Sida 17

§ 52

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 – 30 april 2022,
SBN § 52/2022 bilaga 1
(Anmärkning: På grund av byte av ärendesystem kommer miljöbeslut tagna på delegation 22-30
april redovisas vid nämndens sammanträde i juni.)
SBN 2022/000041
Förteckning över delegationsbeslut enl. alkohollagen under perioden 1 – 30 april 2022,
SBN § 52/2022 bilaga 2

Ärendet
Listor med periodens delegationsbeslut har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden inför
nämndens sammanträde via de utskickade digitala handlingarna.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

