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Plats och tid 

Fabriksvägen, konferens  2020-03-09, 09.00- 15.15 

(Ajournering 12.00-13.00 för lunch) 
 
Beslutande Carl-Johan Pettersson (S), ordförande 

Ove Lindström (S)  

Ewa Marie Westerlund (S)  

Erland Robertsson (C), v ordförande 

Marie Viberg (C)  

 

 

 

 

Övriga deltagare 

Clarence Coulton, Sekreterare 

Helena Brändström, Sekreterare 

 
 

Carin Elofsson, TF- samhällsbyggnadschef  

Harry Bäckström (C), lyssnande ersättare (ej §27, 34 & 35) 

Sara Mi Liljeholm (S), lyssnande ersättare (§§18-22) 

Viveka Lång Norberg, Ekonomi (§§20-21) 

Agnetha Nilsson Projektledare Apotekaren (§22) 

Patrik Nilsson (S), Kommunalråd (§22) 

Lars Tängdén (C), Oppositionsråd (§22) 

Mimmi Norgren Hansson (S), BOU-ordförande (§22) 

Ulrika Lindström, Miljöinspektör (§§27-28) 

Sara Forsberg, Bygglovshandläggare (§§28-35) 

Jennifer Sikström, Bygglovshandläggare (§§28-35) 
 

 

Utses att justera Erland Robertsson 
 
  

 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragraf 18 - 36 

 Clarence Coulton Andersson  
 

 Ordförande   

 Carl-Johan Pettersson  
 

 Justerare   

 Erland Robertsson 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 2020-03-09 
 

Datum för anslags uppsättande                 2020-03-17 Datum för anslags nedtagande  2020-04-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors                   
 

Underskrift                

                     Clarence Coulton Andersson      
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Föredragningslista 
 
§ 18 Val av justerare 

§ 19 Godkännande av föredragningslista 

§ 20 Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel 

§ 21 Årsredovisning 2019 Samhällsbyggnads 

§ 22 Information projekt Apotekaren (Fågelboet)  

§ 23 Vattentorn Djäkneboda 

§ 24 Finansiering av ny tunneldiskmaskin till Tundalsskolans kök 

§ 25 Skinnarbyn 10:3 och 10:4 m fl - Ändring av detaljplan 

§ 26 Månstenen 1 och 3 – Bygglov för fasadändring, byte av 

garageportar 

§ 27 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Sikeå Sk. 

§ 28 Åtgärdsplan - Revision av kommunens livsmedelskontroll 

§ 29 Delegation till Samhällsbyggnadsutskottets presidie att besluta 

i tobaksärende 

§ 30 Uppföljning livsmedel 2019 

§ 31 Prästen 5 – Bygglov för fasadändring - takbyte samt ändring 

av takkupa  

§ 32 Delgivningar 

§ 33 Övriga frågor 

§ 34 (individärende) 

§ 35 (individärende) 

§ 36 Tf SHB-chef informerar 
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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

SHBU § 18 

 

Val av justerare 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Erland Robertsson utses till justerare av dagens protokoll. 
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SHBU § 19 

 

Godkännande av föredragningslista 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottets beslutar att ändra dagordningen på så 

vis att individärendena Skinnarbyn 2:28 och Hertsånger 2:16 läggs 

till slutet av sammanträdet efter ”Övriga frågor”, individärendet 

”Begäran om rättning av renhållningsavgift för enskild” togs bort 

från dagordningen, samt att ärendet ”Ombudgetering av 2019 års 

investeringsmedel” byter plats med ”Årsredovisning 2019 

Samhällsbyggnads”.  

 
Samhällsbyggandsutskottet godkänner därefter föredragningslista. 
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SHBU § 20   Dnr: SHBK-2020-466 

Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 

investeringsmedel från 2019 till 2020 enligt bilagorna 1-24. 

 
Ärendesammanfattning 
En uppföljning av investeringsbudget 2019 har gjorts avseende 

genomförda, påbörjade och ej påbörjade investeringar samt ej aktuella 

investeringar. I vissa fall har investeringsbeloppet minskats till nuvarande 

behov, i andra fall äskas överföring av hela kvarvarande belopp. 

Nulägesbedömning av respektive investeringsprojekt finns beskrivet i 

bilagorna 1-24. Totalt äskas om överföring av 30 458 tkr. 

Beslutsunderlag 

- 1. 00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 

- 2. 00115 Yta-belysn- tak Bygdeå skola L 

- 3. 00582 Energideklaration fastigh 

- 4. 00741 Inkom vattenledning Djäkneboda skola 

- 5. 00841 Takbyte C-hus restaurang 

- 6. 00943 Ventaggregat Edfg Skogsst 

- 7. 01093 Måla fasad Folktandvården 

- 8. 173 Övervakn etapp 2 avloppsv 

- 9. 181 Kulvertera Klockarbäcken 

- 10.  1212 Låssystem avlopp 

- 11.  1434 Kålaboda vattenverk 

- 12.  1481 Filterbyte Flarkens Vverk 

- 13.  1721 Övervakning vattenverk 

- 14.  1722 Brandlarm vv Klintheden 

- 15.  2545 Matavfallskärl 

- 16.  2904 Anläggarbussar 2018 

- 17.  13801 Ö-kl avloppsreningsverk 

- 18.  15611 Rensgaller Robertsfors ARV 

- 19.  0087 Förskola Apotekaren omb 

- 20.  00512 Jennings omb ventilation 

- 21.  01030 Sprinklers sjukhem ånäset 

- 22.  01062 Fsk R-fors avsättn nybygg 

- 23.  26083 Entrémattor fastigheter 

- 24.  0999 Klumpanslag SHB 

- 25.  Uppföljning investeringar 2019 – FASTIGHET 

- 26. Uppföljning investeringar 2019 – GVA 

- 27.  Uppföljning investeringar 2019 – LOKALVÅRD 

- 28.  Uppföljning investeringar 2019 – MÅLTID 

- 29.  Uppföljning investeringar 2019 - PROJEKT FASTIGHET 

- 30.  Uppföljning investeringar 2019 - SHB-CHEF 

- 31. Tjänsteskrivelse överföring till 2020

https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
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Kommunstyrelsen 

 

 

 
SHBU § 21   Dnr: SHBK-2020-465 

Årsredovisning 2019 Samhällsbyggnads 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner årsredovisningen för 

samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde och överlämnar den till 

kommunstyrelsen. 

 

Ärendesammanfattning   
Redovisning av årsredovisning för verksamheter inom 

Samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

- SHB årsredovisning 2019  V3 
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Shbk-chef 

 

 

 

 

SHBU § 22   Dnr: SHBK-2020-485 

 

Information projekt Apotekaren (Fågelboet) 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen äskar ytterligare investeringsmedel på 7 miljoner från 

Kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att gå vidare med att 

konkurrensutsätta projektet. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att tillsätta en projektgrupp för att 

följa projektet. 

Ärendesammanfattning 
Projektledare Agnetha Nilsson kom och presenterade det pågående 

projektet med förskolan Apotekaren. Hon redovisade projektets 

bakgrund, den nya planlösningen och utemiljön, entreprenadform och 

valmöjligheter för Robertsfors kommun som byggnadsherre. 

Beslutsunderlag 

- Förskola i Ånäset 

Yrkande 

Carl-Johan Pettersson (S), yrkar att  

- Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att gå vidare med att 

konkurrensutsätta projektet samt att Kommunstyrelsen äskar 

ytterligare investeringsmedel på 7 miljoner från Kommunfullmäktige. 

- Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att tillsätta en projektgrupp för 

att följa projektet. 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Carl-Johan Petterssons (S) yrkande till proposition och 

finner att  förslaget vinner bifall.
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   - Arbetsledare GVA 
- Miljökontoret 

- Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

SHBU § 23   Dnr: SHBK-2020-467 

 

Vattentorn Djäkneboda 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att klumpanslag 2020 på 200 tkr 

avsätts till att ta vattentornet i Djäkneboda i drift. 

Ärendesammanfattning 
Vattenförsörjning i södra kommundelen har inneburit att det rått 

bevattningsförbud de senaste åren. Problemet är inte vattenbrist utan 

handlar om att kapaciteten i ledningsnätet är för låg, det är problem att 

kunna hålla tillräckligt högt tryck i nätet. I Djäkneboda finns ett gammalt 

vattentorn som kan tas i drift igen med relativt små åtgärder och därmed 

erhålls ökat tryck. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Vattentorn Djäkneboda 
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SHBU § 24   Dnr: SHBK-2020-468 

 

Finansiering av ny tunneldiskmaskin till 
Tundalsskolans kök 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Samhällsbyggnadssektorn, 

Måltidsverksamheten, tillskott på 250 000 kr till inköp av ny 

tunneldiskmaskin och installation av denna från Kommunstyrelsens 

oförutsedda konto. 

Ärendesammanfattning 
Kostchef Ulrika Karlsson har innan sin tjänstledighet uttryckt ett behov 

av att erhålla medel till inköp och installation av en ny tunneldiskmaskin i 

Tundalsskolans kök. Den diskmaskin som finns i detta kök för 

närvarande installerades 1997 och är i stort behov av omfattande 

reparationer men på grund av att maskinen är över 20 år gammal så finns 

snart inga reservdelar att tillgå. Av denna anledning behöver 

Måltidsverksamheten äska om medel från Kommunstyrelsens 

oförutsedda konto för att köpa in en ny tunneldiskmaskin samt installera 

denna. Att observera är att i dags datum läcker diskmaskinen vatten och 

behöver reparation. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse ny tunneldiskmaskin till Tundal 

- Behovsbeskrivning från Förste kock, Tundalsskolan 

- Beskrivning av reparationsbehovet och kostnad av denna från 

Storköksservice 
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SHBU § 25   Dnr: SHBK-2017/B481 

 

Skinnarbyn 10:3 och 10:4 m fl - Ändring av 
detaljplan 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringen av detaljplan för 

Skinnarbyn 10:3 och 10:4. 

Ärendesammanfattning 
Robertsfors kommun har 2017-11-28 beviljat ett positivt planbesked för 

att ändra detaljplanen för fastigheterna Skinnarbyn 10:3 och 10:4 så att 

flerbostadshus med upp till fyra våningar kan uppföras på platsen. 

Detaljplanearbetet upphandlades under sommaren 2019. Detaljplanen har 

varit föremål för samråd mellan 2019-11-20 och 2019-12-11 och 

granskning mellan 2020-01-28 och 2020-02-18. Efter granskning återstod 

inga synpunkter som inte blivit tillgodosedda i planprocessen. Åtgärden 

överensstämmer med översiktsplanen. Det som nu återstår är ett 

antagande av detaljplanen i kommunstyrelsen. 

 

 Kommunen har dock problem att kunna omhänderta det avloppsvatten 

som en byggnation i enlighet med detaljplanen skulle innebära. Ett 

antagande av detaljplanen innebär ett åtagande att ordna teknisk 

försörjning med vatten och avlopp. Eftersom Robertsfors kommun äger 

fastigheten finns möjlighet att styra tidpunkten för byggstart till när 

reningsverket har fått tillräcklig kapacitet. 

 

Enligt plan- och bygglagens fjärde kapitel får kommunen bestämma 

bebyggandet omfattning, byggnaders användning och ska med detaljplan 

pröva ett markområdes lämplighet för bebyggelse. Kommunfullmäktige 

har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om antagande av 

detaljplaner som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. 

 

 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Skinnarbyn 10.3 och 10.4 m fl - Ändring av 

detaljplan 

- Plankarta 

- Planbeskrivning 

- Granskningsutlåtande 

Yrkande 

Carl-Johan Pettersson (S), yrkar att:  

”Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringen av detaljplan för 

Skinnarbyn 10:3 och 10:4” 
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SHBU § 25 

Beslutsordning 

Ordförande ställer Carl-Johan Petterssons (S) yrkande till proposition och 

finner att förslaget vinner bifall. 
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Byggherren/fastighetsägaren 

 

 

SHBU § 26   Dnr: SHBK-2019-1125 

 

Månstenen 1 och 3 – Bygglov för fasadändring, 
byte av garageportar. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) 9 kap 30 § punkt 4 att avslå ansökan om bygglov för 

fasadändring genom byte av garageportar från vikportar med metallisk 

yta i mörk kulör till fjärrstyrda takskjutportar med stålpanel i kulören 

RAL 9010 (vit) och träpräglad yta, ”woodgrain”. Åtgärden uppfyller inte 

kraven på varsamhet och innebär en förvanskning av byggnaden vilket 

inte är tillåtet enligt 8 kap 13 § PBL. 

 

Fastigheterna Månstenen 1 och Månstenen 3 ingår i riksintresse 

kulturmiljö AC 14 och bebyggelsen på fastigheterna är från 1969. 

Garagen är placerade längs med vägen och garageportarna är väl synliga 

för förbipasserande. 

 

Kommunens antagna riktlinjer för riksintresseområdet anger gällande 

garageportar är att utgångsläget bör vara att de ska underhållas och 

bibehållas i samma utförande som de ursprungligen varit. 

 

De befintliga portarna är troligtvis inte originalportar från byggåret. Det 

är sannolikt att det från början satt slagportar eller vipportar med träfasad 

i någon mörkare kulör på garagen. I detta fall anser Västerbottens 

museum att ändringen till de vita fjärrstyrda takskjutportarna med 

träpräglad yta skulle innebära ytterligare avvikelse från bebyggelsens 

karaktär och att avvikelsen är så pass stor att den inte kan räknas som 

varsam. Västerbottens museum har även föreslagit lämpligare alternativ. 

 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 

Ärendet avser bygglov för fasadändring genom att befintliga 

garageportar, vikportar med metallisk yta i mörk kulör, byts ut till 

fjärrstyrda takskjutportar med stålpanel i kulören RAL 9010 (vit) och 

träpräglad yta, ”woodgrain”. 

 

Fastigheterna Månstenen 1 och Månstenen 3 ligger inom 

riksintresseområdet för kulturmiljö AC14. 

Västerbottens museum har yttrat sig i ärendet och anser att åtgärden inte 

är förenlig med varsamhetsbestämmelserna i PBL då föreslagna portar 

skiljer sig från de befintliga vad gäller såväl öppningssätt som material, 

kulör och ytbehandling. Västerbottens museum har föreslagit lämpligare 

alternativ men sökande vill få sitt ursprungliga alternativ prövat 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Månstenen 13 
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Byggherren/fastighetsägaren 

 

 

Forts. SHBU § 26 
 

- Bygglovshandlingar 

- Foto 

- Foto 2 

- Portkatalog 

- Yttrande från Västerbottens museum 

- Karta 
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   Sikeå SK, Räddningstjänsten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, 
Länsstyrelsen Västerbotten 

 

 

SHBU § 27   Dnr:  

 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd  
 

 

 

 

(individärende)



 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
 Sammanträdesdatum                     

Samhällsbyggnadsutskottet                               2020-03-09      Sida 15 (24) 
 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   Miljöinspektör  

 

SHBU § 28   Dnr: SHBK-2019-851 

 

Åtgärdsplan - Revision av kommunens 
livsmedelskontroll. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa ”Åtgärdsplan – Robertsfors 

kommuns livsmedelskontroll” och sända den till Länsstyrelsen.. 

Ärendesammanfattning 
Länsstyrelsen gjorde 2019-10-24 en revision av Robertsfors kommuns 

livsmedelskontroll. I den efterföljande tillsynsrapporten pekar 

Länsstyrelsen på vissa brister och kräver in en åtgärdsplan. 

Samhällsbyggnadskontoret/miljö har tagit fram en åtgärdsplan. 

  

Åtgärdsplanen ska fastställas av kommunstyrelsen och jävsnämnden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 

- Länsstyrelsens revisionsrapport (2019-12-18) 

- Åtgärdsplan – Robertsfors kommuns livsmedelskontroll (2020-02-

25) 
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SHBU § 29    Dnr: SHBK-2020-389  

 

Delegation till Samhällsbyggnadsutskottets 
presidie att besluta i tobaksärende  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till Samhällsbyggnadsutskottets presidie att 

besluta i följande ärenden om ansökan om tillstånd för försäljning av 

tobaksvaror: 

SHBK-2019-1034, SHBK-2019-1009, SHBK-2019-1008, SHBK-2019-

1004, SHBK-2019-979, SHBK-2019-978, SHBK-2019-977, SHBK-

2019-931 

Ärendesammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret/Miljö handlägger just nu åtta stycken 

ansökningar om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Handläggningen 

har dragit ut på tiden. Samhällsbyggnadsutskottet har delegation på att 

besluta i ärendet. Deras nästa sammanträde är 11 maj. Det bedöms vara 

orimligt långt bort tidsmässigt. Därför föreslås att dess presidie ges 

delegation att fatta beslut i dessa ärenden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Delegation till presidiet SBU 
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SHBU § 30   Dnr: SHBK-2020-452 

 

Uppföljning livsmedel 2019  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta om: 

 

1.   Godkänna uppföljningen av livsmedelskontroll 2019.  

Ärendesammanfattning 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter 2005:21 om offentlig kontroll av 

livsmedel ska en myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter 

upprätta en årlig tillsynsplan. Enligt samma förordning ska 

tillsynsverksamheten årligen följas upp och utvärderas. 

Beslutsunderlag 

- tjänsteskrivelse uppföljning livsmedel (2020-03-03) 

- Uppföljning livsmedelskontroll 2019. Daterat 2020-03-03 
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Fastighetsägaren 

 

 

SHBU § 31   Dnr: SHBK-2020-226 

 

Prästen 5 – Bygglov för fasadändring - takbyte 
samt ändring av takkupa  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) 9 kap 30 § punkt 4 att avslå ansökan om bygglov för 

fasadändring genom byte av taktäckning från falsad skivplåt till falsad 

bandplåt i samma tegelröda kulör som befintligt tak. Åtgärden uppfyller 

inte kraven på varsamhet och innebär en förvanskning av byggnaden 

vilket inte är tillåtet enligt enligt 8 kap 13 § PBL. 

 

Fastigheten Prästen 5 ingår i riksintresse för kulturmiljövården, AC 14, 

och byggnaden är även utpekad som särskilt värdefull (så kallat k-märkt) 

i Våra kulturmiljöer, program för kulturmiljövård i Robertsfors kommun.  

Bostadshuset är uppfört 1923-24 och har kvar sin ursprungliga 

taktäckning. Befintligt taktäckning består av skivfalsad plåt där 

tvärfalsarna ligger i linje, vilket tyder på att det är enkelfalsat. Numera 

utförs falsade plåttak inte med enkelfals, utan dubbelfals används även 

vid restaureringar av kulturhustoriskt värdefulla byggnader då det är mer 

hållbart tekniskt sett. Västerbottens museum har tillstyrkt utförande med 

dubbelfals i sitt yttrande. 

 

Falsad bandplåt saknar tvärfalsar vilket ger ett utseende som skiljer sig 

från det skivtäckta takets. Västerbottens museum anser därför att 

bandtäckning inte är lämpligt då det skulle förändra byggnadens karaktär. 

Kommunens antagna riktlinjer för riksintresseområdet anger gällande 

falsade plåttak är att de bör ersättas med ett nytt plåttak så likt originalet 

som möjligt ifall de behöver bytas. 

 

Kommunen anser sammanfattningsvis att lämpligt takmaterial att byta till 

är falsad plåt i skivtäckning utfört med dubbelfals och beslutar därför att 

avslå ansökan om byte till bandtäckning. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt delegation från 

kommunstyrelsen punkt B 1.1 och med stöd av plan- och bygglagen 

(2010:900) 9 kap 30 § punkt 4 att bevilja ansökan om bygglov för 

fasadändring genom ändring av takkupa då förslaget enligt Västerbottens 

museum kan anses som varsam enligt ovan nämnda bestämmelser i PBL. 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 
Ärendet avser bygglov för fasadändring genom att befintligt tak av 

enkelfalsad, tegelröd skivplåt byts ut mot falsad bandplåt i samma 

tegelröda kulör som befintligt tak. Bygglovet innefattar också ändring av 

en takkupa. 
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Fastighetsägaren 

 

 

Forts. SHBU § 31 
 

 

Fastigheten Prästen 5 är belägen i riksintresseområde för 

kulturmiljövården, AC 14, och byggnaden är även utpekad som särskilt 

värdefull i kommunens kulturmiljöprogram. 

 

Västerbottens museum har yttrat sig i ärendet och anser att åtgärden inte 

är förenlig med varsamhetsbestämmelserna i PBL då bandtäckning 

saknar tvärfalsar, vilket ger ett utseende som skiljer sig från det 

skivtäckta takets. 

 

Ändringen av takkupans utformning tar enligt Västerbottens museum 

hänsyn till byggnadens karaktär och kan anses som varsam. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Prästen 5 

- Fasadritning 

- Foton på huset 

- Yttrande från Västerbottens museum 

- Karta 

- Yttrande fastighetsägare  
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SHBU § 32   Dnr:  

 

Delgivningar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 9 Mars 2020 § 32 

och skickar delgivningarna vidare till Kommunstyrelsen för 

godkännande. 

 

Delgivningar 
Redovisning av delegationsbeslut från bygginspektör, bygglov mm., 

miljöinspektörer samt meddelanden. 

- Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm. 

- Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 

- Redovisning av meddelanden 
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Övriga frågor  
 

 

Motorvärmaravgifterna 
Marie Viberg (C): Önskar att få fram information om när och var 

denna avgift fastställdes. 

 

Svar: Det tycks inte finnas någon tydlig information om var denna 

avgift fastställdes.  Samhällsbyggnadschef ska följa upp denna 

fråga och återkomma till Samhällsbyggnadsutskottet.
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   (Individärende)
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(Individärende)
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SHBU § 36    Dnr: 

 

Tf SHB-chef informerar  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att tacka för informationen och lägga 

punkten till handlingarna. 

Ärendesammanfattning 
Tf SHB-chef redovisade vilka olika arbetsuppgifter som har dominerat 

dagordningen för Samhällsbyggnadskontoret och vad som händer just nu 

inom verksamheten. 

 


