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Plats och tid Gillbergarummet, Städet, 2021-10-19 kl 13:00 – 14:20 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Peter Pettersson, förvaltningschef 
Gun Kriström, miljöchef 
Jimmy Karlsson, bygglovshandläggare 
Eva Holmgren, nämndsekreterare 

 

Justerare Owe Joelsson (S) 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggförvaltningen, 2021-10-22, 15:30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §90-§103 

 Eva Holmgren  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Kenneth Andersson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Owe Joelsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-26 Datum då anslaget tas ned 2021-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift 

 
…………………………………………………………… 

 

 Eva Holmgren  
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Närvaro- och omröstningslista 

Namn 

Närvaro § § § 

Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ledamöter            

            

Kenneth Andersson (C) x           

Sven-Erik Carlsson (C), tjg ers B-M Johansson            

Eva Harstad (C) x           

Lennart Lindström (M),tjg ers Maria Skogh            

Nils Simonsson (M), tjg ers Gunnel Clettborn            

Michael Utterdahl (SiV) x           

Gunnar Johansson (S) x           

Owe Joelsson (S) x           

Jan Johansson (SD)            

            

Ersättare            

            

Britt-Marie Johansson (C) x           

Henrik Olsson (C)            

Sara Lövhall (C)            

Marie Jönsson (M)            

Maria Skogh (SiV) x           

Bo Ribaeus (L)            

Gunnel Clettborn (S) x           

Åke Karlsson (S)            

Olof Olzén (SD)            
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§ 90 Dnr  

Val av justerare 

Ärendebeskrivning 

Val av protokolljusterare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden utser Owe Joelsson 

(S) som protokolljusterare. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden utser Owe Joelsson (S) som 

protokolljusterare. 
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§ 91 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av föredragningslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer utskickad föredragslista. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa utsänd föredragningslista.  
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§ 92 Dnr MB/2021:1 

Ekonomisk uppföljning September 2021 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har ett överskott om 529 tkr efter september 

månad. Intäkterna hamnade på 3 087 tkr, vilket är 635 tkr  högre än budget 

för perioden. Kostnaderna inkl. räntor hamnade på 9 487 tkr, vilket är 122 

tkr högre än budget för perioden. Större delen av intäkterna beror på ett 

högt antal bygglovsansökningar, årliga avgifter för livsmedelskontroll samt 

miljökontroll. Dessutom är personalkostnaderna lägre p.g.a. VAB och 

sjukfrånvaro. Bostadssociala bidrag har kommit igång ordentligt och 

överstigit de förväntade kostnaderna med 226 tkr över budget och mer 

förväntas innan årets slut. 

MBN beräknas få ett överskott om 400 tkr i slutet på 2021. Det är främst 

högre bostadssociala bidrag som drar ner prognosen denna månad, och 

mer förväntas komma innan årets slut. Miljöenheten beräknas få in högre 

intäkter för miljöskydd enligt tidigare  prognos. Dessutom beräknas 

kostnaderna för personal bli fortsatt låga i år p.g.a. frånvaro i dessa 

pandemitider. 

Beslutsunderlag 

Ekonomens rapport, 2021-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 

uppföljningen för miljö- och byggnadsnämnden efter september 2021 och 

vidarebefordrar den till kommunstyrelsen.  

--- 

 

Beslutet expedieras till: 

- Kommunstyrelsen 
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§ 93 Dnr MB/2021:128 

Internkontroll 2021 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2012 ett internkontrollreglemente för Säffle 

kommun och dess helägda bolag. Varje kommun ska ha en fungerande intern 

kontroll över den verksamhet som bedrivs.  

Med utgångspunkt från reglementet fastställer varje nämnd en årlig 

internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller dels 

kommungemensamma kontroller och dels nämndspecifika kontroller. 

Kontrollen redovisas till kommunfullmäktige i samband med 

årsredovisningen.  

Följande kontrollmoment föreslås för miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde 2021: 

 

Kommungemensamma 

 Ekonomi – Kontroll av att SK-nummer är rätt angivet vid beställning 

 HR – Kontroll av överenskommelse om anställning 

 Kansli – Kontroll av att riktlinjer för direktupphandlingar följs 

 IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och 

systemansvariga.  

Nämndspecifika 

 Kontroll av mottagningsattestant.  

 Kontroll att inkomna miljörapporter är granskade innan 30 juni.  

 

Varje nämnd ska enligt reglementet för internkontroll ta fram en årlig 

kontrollplan. Internkontrollarbetet handlar om att identifiera det som inte 

fungerar och att åtgärda bristerna genom förbättrade rutiner. Det 

systematiska internkontrollarbetet medför att rutiner och arbetssätt ses över 

och förbättras på ett sätt som annars inte skulle bli av.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer internkontrollplanen för 2021. 
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§ 94 Dnr MB/2020:294 

Remitterat Medborgarförslag om att flytta utfart vid 
Näsvägen 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har mottagit ett medborgarförslag om att flytta utfarten på 

Näsvägen från Olstorpsvägen längre söderut för att göra utfarten säkrare 

samt kunna utöka parkeringen söder om Björkbacken. 

För aktuellt område kring Olstorp antog kommunen en ny detaljplan 2012. 

Detaljplanen föreslår bland annat att Olstorpsvägen byggs om till en gata 

med återvändsgränd. Varken infart eller utfart eller parkering är lämplig mot 

Näsvägen. 

Beträffande parkeringssituationen i området kommer kommunen föreslå en 

ny parkering strax väster om Björkbacken. Detta kommer att tas med i den 

nya detaljplanen för Ladugårdsparken. Gångpassage kommer ske via förhöjd 

övergångsställe på Näsvägen.  

Samråd har hållits med gatuenheten. 

Förslag till beslutet är kommunicerat till förslagsställaren. 

 

Förvaltningens ståndpunkt 

Beträffande förslaget att flytta in och utfart på Näsvägen från Olstorpsvägen 

söderut anser förvaltningen att detta trafiksäkerhetsmässigt inte är lämpligt. 

Samråd har hållits med kommunens gatuchef.  

Gällande detaljplan för området från 2012 anger dessutom att Olstorpsvägen 

ska byggas utan in-och utfart och istället utformas med återvändsgränd. 

  

När det gäller parkering i området krävs ytterligare iordningställda 

parkeringsplatser. Detta finns planerade i den nya detaljplanen för 

Ladugårdsparken, direkt väster om Olstorp och Björkbacken. 

Detaljplaneförslaget kommer att ställas ut för samråd under hösten 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2020-11-18 

Tjänsteyttrande, 2021-10-04 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Beslut 

Miljö- och byggförvaltningen avstyrker medborgarförslaget att flytta in- och 

utfart från Olstorpsvägen söderut och beträffande parkeringsfrågan planeras 

en ny parkering väster om området. Detta med hänsyn till trafiksäkerheten i 

området och att annan lösning planeras. 

 

-- 

 

 

Beslutet expedieras till: 

- Förslagsställaren 
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§ 95 Dnr MB/2020:190 

Säffle 7:13 - Detaljplan för friidrott och padeltennis  
m m, Tegnér - Beslut om granskning 

Ärendebeskrivning 

Önskemål om markköp för anläggande av idrottshall för padeltennis har 

framförts till Säffle kommun. 

En lokaliseringsutredning och samråd med intressenten har funnit att ett 

markområde i anslutning till simhallen och Tegnérhallen är lämplig för 

ändamålet. Inom anslutande område finns sedan tidigare planer på att 

etablera ny friidrottsanläggning. Båda markområdena ligger inom fastigheten 

Säffle 7:13 och saknar i dagsläget detaljplan.  

Planförslaget omfattar även ett område för parkering på västra sidan 

Tegnérskolan, i nordöstra hörnet av kvarteret Enkullen mot korsningen 

Granvägen/Tegnérgatan. Området nyttjas idag som tillfällig parkering, men 

är i gällande stadsplan från 1962 avsett för bostadsändamål. 

Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande enligt PBL 

2010:900, kapitel 5 då planen inte är helt förenligt med översiktsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse, 2021-10-07 

Planbeskrivning, 2021-10-07 

Plankarta med bestämmelser, 2021-10-07 

Naturvärdesinventering, 2021-05-31 

Trafiktekniskt PM, 2021-05-31 

Dagvattenutredning, 2021-05-31 

PM Geoteknik.2021-09-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Detaljplanen bedöms i och med föreslagna 

ändringar efter samrådet vara redo för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och 

bygglagen. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna samrådsredogörelsen samt 

beslutar att planförslaget ställs ut för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och 

bygglagen. 
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§ 96 Dnr MB/2021:93 

Ändring av detaljplan Knusesund och 
Ladugårdsparken 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2021 att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för Knusesunds 

herrgård och Ladugårdsparken. Det finns behov av framför allt 

småhustomter inom Säffle stad. Syftet med ändringen av detaljplanen är att 

möjliggöra ytterligare tomter för småhus (villor). Planen syftar vidare till att 

möjliggöra en parkering för besökare till Björkbackens äldreboende, 

byggrätt för komplementbyggnader till Knusesunds ladugård samt anpassa 

gatusträckning och gång- och cykelvägnät inom området. 

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets 

tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen 

för Säffle stad (FÖP). 

Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande med granskning 

enligt PBL, 2010:900, kap 5. 

Ärendets beredning 

Undersökning för att svara på frågan om planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan har gjorts. Planen bedöms inte innebära 

betydande miljöpåverkan.  

   

Ett förslag till ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 

Ladugårdsparken har upprättats. 

 

Beslutsunderlag 

Checklista – Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-10-06 

Planbeskrivning, 2021-10-06 

Gällande planbeskrivning, Laga kraft 2010-04-08 

Plankarta med bestämmelser, 2021-10-06 

Gällande plankarta, 2010-04-08 

Markteknisk undersökningsrapport/Geotekning (MUR/Geo), 2021-09-02 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer: 

 

1. Planen innebär inte risk för betydande miljöpåverkan, varför en strategisk 

miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.   

2. Detaljplanen är redo för samråd enligt 5 kap 11§ plan- och bygglagen 

(PBL). 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

 

1. Ingen strategisk miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning 

behöver upprättas för planområdet.  

 

2. Förslag till ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 

Ladugårdsparken ställs ut för samråd enligt 5 kap 11§ plan- och 

bygglagen (PBL) 
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§ 97 Dnr MB/2021:152 

Dottebol 1:33 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggförvaltningen inkom 2021-08-30 en ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten  

Dottebol 1:33. 

Bakgrund 

Det tänkta enbostadshuset ska placeras cirka 600 meter från Vänerns 

strandlinje. Strandskyddet är för närvarande förordnat till 100 meter i 

området.  

Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 2021-09-27 

givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Åsikter kring tekniska lösningar 

har inkommit och sökanden har informerats om detta. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att dessa frågor ej påverkar beslut om 

förhandsbesked. Förutsättningar finns för uppförande av bostad.    

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningshandlingar 2021-08-30 samt karta 2021-09-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. Positivt förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17§ Plan- och 

bygglagen (PBL).                   

2.  Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 6 618 kronor. 

Upplysningar 

1. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas.  

2. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 9 Kap 39 § 

(PBL) 
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Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, 

fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes 

Tidningar (PoIT). 9 Kap 41 § (PBL) 

 

---- 

Beslutet expedieras till: 
- Sökande (byggherre) 

 

 

Underrättelse om beslutet expedieras till ägare av: 

 - Dottebol 1:18, 1:20, 1:31, & 1:34 (Rek. med mott.bevis) 

 - Dottebol 1:33 

  

 

 

 

 

 

  



 

Miljö- och byggnadsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(23) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-19 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr MB/2021:154 

Svanskogs-Strand 1:50 – Ärendet utgår 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår. 
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§ 99 Dnr MB/2021:160 

Bollsbyn 1:41 - Förhandsbesked och 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
och garage 

Ärendebeskrivning 

Sökanden anhåller om förhandsbesked och strandskyddsdispens för 

nybyggnad av ett enbostadshus och garage på fastigheten Bollsbyn 1:41. 

Bakgrund 

Det tänkta enbostadshuset föreslås placeras på ianspråktagen tomtplats cirka 

15 meter från Ömmeln. För berört område gäller strandskydd inom 100 

meter från strandlinjen. Det tänkta bostadshuset placeras inom en redan 

ianspråktagen tomtplats. Förslaget bedöms inte försämra allmänhetens 

tillgänglighet samt förhållandena för växt- och djurliv i området. Särskilda 

skäl för att medge dispens från strandskyddsförordnandet finns. Platsbesök 

har gjorts på fastigheten.  

Berörda grannar har genom signatur på situationsplan daterad 2021-10-14 

godkänt byggnation samt placering. Länsstyrelsen i Värmland har yttrat sig i 

ärendet gällande fornlämningar i området och har inget att erinra på 

redovisat förslag.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkom 2021-10-14 samt karta daterad 2021-10-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Positivt förhandsbesked enbostadshus och garage beviljas med stöd av 9 

kap. 17 § plan-och bygglagen. (PBL).  

2. Dispens medges från strandskyddsbestämmelserna för enbostadshuset och 

garaget med stöd av 7 kap 18b § Miljöbalken. (MB).  

3. Miljö- och byggnadsnämnden bestämmer att som tomtplats för 

bostadshuset får tas i anspråk endast det markområde som omslutits med röd 

linje på karta daterad 2021-10-14. 
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4. Avgiften för förhandsbeskedet fastställs till 1 800 kronor och 0 kronor för 

strandskyddsdispensen. (Faktura för avgiften skickas separat) 

 

Upplysningar  

1. Enligt Statens geologiska undersökning (SGU) är området klassad med 

eventuell skredrisk. Inför en bygglovsansökan behöver detta ytterligare 

undersökas.  

2. Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. (9 kap 18 § PBL) 

3. Sökanden erinras om att den meddelade strandskyddsdispensen upphör att 

gälla om byggnadsarbetena inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 

fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. (7 kap 18h § Miljöbalken)  

4. Sökanden görs också uppmärksam på att länsstyrelsen har rätt att 

överklaga beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor från 

den dag länsstyrelsen får del av beslutet. (19 kap 3b § Miljöbalken)  

5. Förhandsbeskedet och strandskyddsdispensen medför inte rätt att påbörja 

byggnation av den sökta åtgärden.  

Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, fyra 

veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes Tidningar 

(PoIT). (9 kap 41a § PBL)   

 

  

Beslutet expedieras till: 
- Sökanden  

- Länsstyrelsen, Karlstad  

 

Underrättelse om beslutet expedieras till ägare av fastigheten:  
- Bollsbyn 1:30 
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§ 100 Dnr MB/2021:153 

Norra Högsäter 1:16 - Bygglov och 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

Ärendebeskrivning 

Till Miljö och byggförvaltningen inkom 2021-09-23 en ansökan gällande 

nybyggnation av fritidshus samt strandskyddsdispens på fastigheten Norra 

Högsäter 1:16.  

Fritidshuset är tänkt att placeras enligt situationsplan. Den rubricerade 

fastigheten ligger utanför detaljplanerat. Platsbesök har gjorts på fastigheten. 

Berörda grannar och fastighetsägare har i en skrivelse daterad 2021-09-24 

givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Ingen erinran på redovisat förslag har 

inkommit till Miljö- och byggförvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningshandlingar och skrivelse till berörda grannar och 

fastighetsägare. 

Tomtplatsavgränsning från tidigare given strandskyddsdispens i ärende Dnr 

2013-428 § 72.  

Eftersom byggnaden avses placeras inom en redan ianspråktagen tomtplats 

bedöms förslaget inte försämra allmänhetens tillgänglighet samt 

förhållandena för växt- och djurliv i området. Särskilda skäl för att medge 

dispens från strandskyddsbestämmelserna finns.  

Länsstyrelsen i Värmland har yttrat sig i ärendet gällande fornlämningar i 

området och har inget att erinra på redovisat förslag.. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL). 
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2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § 

PBL. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: 

 

Johan Carlsson 

Valnäs Edsgård  

671 93 Arvika 

  

3. Dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljas för uppförandet av 

fritidshuset. Strandskyddsdispens medges (7 kap 18b § Miljöbalken) 

(MB). 

 

4. Tomtplats hänvisas till kopia av karta i ärende Dnr 2013-428 § 72. 

                                 

5. Avgiften fastställs för bygglovet till 19 420 och avgiften för 

strandskyddsdispensen 3 500 kronor. 

(Faktura för avgiften skickas separat) 

 

Upplysningar 

1. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta miljö- och 

byggförvaltningen för att bestämma mötestid. Till mötet ska 

kontrollansvarig redovisa förslag till kontrollplan.(10 kap 14 § PBL) 

 

2. Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggförvaltningen har 

lämnat ett startbesked.(10 kap 3 § PBL) 

 

3. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den 

dag som beslutet vinner laga kraft.(9 kap 43 § PBL) 

 

4. Om ingen överklagar beslutet kommer detta beslut att vinna laga kraft, 

fyra veckor efter publiceringsdatum i webbaserade Post- och Inrikes 

Tidningar (PoIT). (9 kap 41a § PBL) 

 

5. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga 

kraft. (7 kap 18 h § Miljöbalken) 

 

6. Sökanden görs också uppmärksam på att Länsstyrelsen har rätt att 

överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden är tre veckor 

från den dag Länsstyrelsen får del av beslutet. (19 kap 3b § Miljöbalken) 

 

7. Länsstyrelsen vill dock göra sökande uppmärksam på att om en 

förmodad fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete är 
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sökande skyldig att omedelbart avbryta arbetet till den del som rör 

fornlämningen samt omgående kontakta Länsstyrelsen (2 kap 10 § 

Kulturmiljölagen (1988:950). 

 

 

--- 

Beslutet expedieras till 
- Sökanden 

- Länsstyrelsen i Värmland 

 

Underrättelse om beslutet expedieras till ägare av fastigheten: 

- Norra Högsäter 1:17, 1:25. 1:30 
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§ 101 Dnr MB/2021:3 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen presenterar förteckningar över beslut fattade 

med stöd i miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning. 

Bygglovsärenden/Startbesked  Förteckning 2021-09-17 – 2021-10-14 

Miljöärenden  Förteckning 2021-09-17 – 2021-10-14 

Bostadsanpassningsärenden Förteckning 2021-10-14 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av 

informationen av anmälda delegationsbeslut. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 102 Dnr MB/2021:2 

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggförvaltningen presenterar anmälda handlingar som inkommit 

till miljö- och byggnadsnämnden enligt förteckning oktober 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av 

informationen av anmälda handlingar. 

Beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen. 
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§ 103 Dnr  

Övrig information 

Ärendebeskrivning 

Inget att redovisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


