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2021-05-24

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen.
Sammanfattning
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att godkänna dagordningen.
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Sammanträdesdatum

2021-05-24

Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 17

Dnr: BYGG.2021.192

Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad
Sökande

Namn borttaget

Fastighet

Fastighet borttagen

Adress
Organisationsnummer
Beslut
Med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL beviljas tidsbegränsat bygglov
till och med 2027-12-31 för ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
En bygglovsavgift på 19 673 kr tas ut (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige
2011-06-15 § 87).
Avgiften faktureras separat.

Handlingar som är underlag till beslut
- Ansökan
2021-02-17
- Ritningar

2021-02-17

- Reviderade ritningar

2021-03-08

- Sökandes motivering för beviljande 2021-02-17
- Yttrande från berörd sakägare

2021-03-22

Sammanfattning
Ansökan avser ändrad användning av industrihall till padelhall. På fastighet ”fastighet
borttagen” finns ett bygglovsärende gällande nybyggnad av industribyggnad med
diarienummer BYGG. 2020.1490. Bygglovsbeslutet vann laga kraft 2021-01-27 och beviljades
startbesked 2021-02-23. Det är industrihallen som avses få en ändrad användning till
padelhall.
För fastigheten gäller detaljplan A 148 med laga kraft 1988-06-28. Aktuella
planbestämmelser föreskriver industri, högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighet är
50% och högsta takfotshöjd är 8 meter.
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Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende:
Användningssätt.
Exploateringsgrad, då exploateringsgraden i bruttoarea uppgår till 52,3% (överskrider
exoploateringsgraden med 50 m²).
Berörda sakägare till fastigheterna ”fastigheter borttagna” har beretts tillfälle att yttra sig i
enlighet med 9 kap. 25 § PBL. Ägare till fastighet ”fastighet borttagen” yttrade, via fullmakt,
enligt bilaga 1 & 2. Yttrandet skickades till SBF Teknik (Trafik) som besvarade yttrandet enligt
bilaga 3. Övriga fastighetsägare har inte inkommit med några yttranden.
Ur yttrande från fastighetsägare till ”fastighet borttagen” framgår att tidsbegränsat bygglov
beviljats, berörda fastighetsägare fick möjlighet att yttra sig under handläggningstiden och
beslut om bygglov var inte beslutat vid tidpunkten för grannhörande.
I yttrandet framgår att placering av byggnaden borde hamna längre från fastighetsgräns och
att byggnadens höjd kommer att stänga ute solljus, prövning av byggnadens placering och
utformning på fastigheten gjordes i samband med bygglov för nybyggnad av industrihall
(NMY 2020.1490) och är inget som tas upp i ärendet för ändrad användning.
Åtgärder som byggherren lovat berörda sakägare som inte berör Plan- och bygglagen är
ingenting SBF Bygg och Miljö tar ställning till i ärendet.
Vilka öppettider som padelverksamheten har är inget som plan- och bygglagen berör.
En ändrad användning från industi till padelhall bedöms inte öka bullernivån mer än om
fastigheten använts för industriändamål.
Detaljplanen för området anger användningsområde för industri med högsta
exploateringsgrad 50% i bruttoarea av fastighetsarean. SBF Bygg och Miljö bedömer att sökt
åtgärd avviker från detaljplanen på ett sådant sätt som medför att det saknas förutsättningar
för att bevilja ett permanent bygglov. SBF Bygg och Miljö ska därmed bedöma om det finns
förutsättning för ett tidsbegränsat bygglov.

Skäl till beslut
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får ett tidsbegränsat bygglov ges för
en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32a §§, om
sökande begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
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För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs att den sökta åtgärden
är avsedd att pågå under en begränsad tid. Detta har i rättspraxis tolkats som att åtgärden
ska vara av tillfällig karaktär. Det som avses med tillfällig karaktär är att det ska vara rimligt
och realistiskt att avveckla åtgärden och återställa platsen samt att åtgärden ska tillgodose
ett tillfälligt behov.
Sökande uppger att den ändrande användningen är av tillfällig karaktär på fastighet
”fastighet borttagen”. Platsen och byggnaden lämpar sig enligt sökande väl för
verksamheten i sin placering, storlek och byggnadshöjd (se bilaga 4).
SBF Bygg och Miljö bedömer att åtgärden är av en tillfällig karaktär samt att det är rimligt
och realistiskt, med hänsyn till de tekniska och ekonomiska möjligheterna att avveckla
åtgärden och återställa platsen.
Enligt 10 kap. 9 § PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som har den kunskap,
erfarenhet och lämplighet som behövs för den kontroll som avses i 10 kap. 5 § PBL och kan
styrka detta med ett bevis om certifiering. I ansökan har byggherren anmält ”namn
borttaget” som kontrollansvarig. Enligt Boverket är hon certifierad kontrollansvarig enligt
gällande PBL till och med 2025-02-26.
SBF Bygg och Miljös sammantagna bedömning är att föreslagen åtgärd är förenlig med de
krav som ställs i 9 kap. 33 § PBL och att tidsbegränsat bygglov därför ska beviljas.
Upplysning
Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Laga kraft har beslutet vunnit 4 veckor efter
att det tagits, vilket är den tid grannar och andra sakägare har på sig för eventuell
överklagan.
Åtgärden får inte påbörjas innan SBF Bygg- och Miljö har lämnat ett startbesked, enligt 10
kap 3 § PBL. Att påbörja åtgärden innan startbesked utfärdats är förenat med
byggsanktionsavgift enligt 9 kap 6-17 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Beslutet kungörs i Post- och Inrikestidningar. Underättelse om beslut skickas till berörda
sakägare enligt PBL 9 kap. 41 §.
Bilagor
Bilaga 1 & 2 : Yttrande från berörd sakägare.
Bilaga 3:
Justerarens signatur

SBF Teknik (Trafik) svar på yttrande.
Utdragsbestyrkande

Alvesta Kommun

Bilaga 4:
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Information från byggherre kring åtgärd med ändrad användning.

Avgift
Handläggningen av ansökan om tidsbegränsat bygglov kostar 20 866 kronor i enlighet med
taxa fastställd av kommunfullmäktige, faktureras separat. Den lagstadgade tidsfristen på tio
veckor startade 2021-02-17 och beslut fattades 2021-05-24, vilket innebär att
handläggningstiden har överskridits. Bygglovsavgiften ska reduceras med en femtedel för
varje påbörjad vecka som överskrider tio veckor. Handläggningstiden för ärendet har
uppgått till 14 veckor, bygglovsavgiften reduceras med fyra femtedelar.
Specificering av avgift:
Bygglov
Hörande
Kungörelse

21 039 kr
1904 kr
238 kr

Reducering av avgift

19 597 kr

Startbesked

16 089 kr

Summa:

19 673 kr

Beslutet skickas till
Namn borttaget

Kopia av beslut skickas till
Namn borttaget
Namn borttaget
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Du kan överklaga beslutet

Bilaga 1

Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till:
Alvesta kommun
Bygg & Miljö
342 80 Alvesta
Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan
det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan
även välja att ändra beslutet.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter
och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan
förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla:


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt



överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:


ditt namn och din adress



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig



Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med
kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
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NMY § 18

Dnr: BYGG.2020.1115

Bygglov för nybyggnad av bostadshus
Sökande:

Namn borttaget

Fastighetsbeteckning:

Fastighet borttagen

Adress:
Personnummer:
Beslut
Med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL avslås ansökan om bygglov för
nybyggnad av bostadshus.
En administrativ avgift på 1 600:- tas ut (i enlighet med taxa faställd av kommunfullmäktige
2011-06-15 § 87). Avgiften faktureras separat.

Handlingar som är underlag till beslut
Ansökan

2020-09-01

Rev. Ansökan

2020-09-21

Ritningar

2020-09-01

Rev. Ritningar

2021-03-02
2021-03-23

Granskningsyttrande

2021-04-13

Svar på granskningsyttrande

2021-04-19

Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av bostadshus på fastigheten ”fastighet borttagen”.
På fastigheten idag finns ett befintligt enbostadshus på 115 m2 samt en garagebyggnad.
Rivningslov har sökts för garagebyggnaden, vilket har beviljats (2020-09-15).
Fastigheten ligger innanför detaljplanelagt område, gällande detaljplan A12.

Aktuella planbestämmelser föreskriver:
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Bostadsändamål, fristående byggnadssätt



Av tomt, som omfattar F betecknat område skall minst 4/5 lämnas obebyggda.
Sammanlagd bebyggd yta å dylikt tomt må i varje fall icke överstiga 150 m2



Byggnad får uppföras i högst två våningar med en byggnadshöjd på max 7,6 meter



Punktprickad mark får inte bebyggas

Föreslagen byggnation medför en byggnadsarea på 100 m2, en byggnadshöjd på ca 6 meter
och en totalhöjd på 7,3 meter. Åtgärden placeras inte på mark som ej får bebyggas, såkallad
punktprickad mark. Planerad byggnation placeras som närmst 4,8 meter, enligt inlämnad
nybyggnadskarta, från fastighetsgräns mot ”fastighet borttagen”.
Kommunicering om avslag till sökanden, ”namn borttaget”, skickades 2021-04-13 för
eventuellt yttrande. Yttrande från kontrollansvarige, ”namn borttaget”, inkom 2021-04-19.
Planerad åtgärd strider mot gällande detaljplan A12 avseende exploateringsgrad för
sammanlagd bebyggd yta som enligt detaljplanen inte ska överstiga 150 m2. Planerad
byggnation av nytt bostadshus innebär att byggrätten skulle överskridas med 65 m2.
Avvikelsen från gällande detaljplan kan inte anses utgöra en liten avvikelse, därmed bedöms
ansökan, som avser bygglov för nybyggnad av bostadshus, avslås med stöd av 9 kap. 30 §
Plan- och bygglagen, PBL.

Skäl till beslut
9 kap. 30 § Plan- och bygglagen, PBL.
Förutsättningar för bygglov
30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om:
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt
3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje
stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Justerarens signatur
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Bilagor
Nybyggnadskarta, 2021-03-23.
Planritning, 2021-03-25.
Fasad- och sektionsritning, 2020-09-01.
Granskningsyttrande, 2021-04-13.
Svarsyttrande, 2021-04-19.

Beslutet skickas till
Namn borttaget

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Du kan överklaga beslutet

Bilaga 1

Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till:
Alvesta kommun
Bygg & Miljö
342 80 Alvesta
Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan
det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan
även välja att ändra beslutet.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter
och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan
förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla:


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt



överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:


ditt namn och din adress



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

Protokoll

14(21)

Sammanträdesdatum

Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 19

2021-05-24

Dnr: ADM.2021.550

Riktlinje äldre nedskräpningsärenden
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar:
Riktlinje om att 25 % av handläggningstiden ska debiteras på nedskräpningsärenden som
löpt över minst 3 kalenderår.
Sammanfattning
Vissa nedskräpningsärenden har drivits under flera år utan löpande debitering och
handläggningstimmarna har blivit många på respektive ärende. SBF Bygg & Miljö ber om
nämndens hjälp att skapa en riktlinje kring hur stor andel av handläggningstimmarna som
ska debiteras på ärenden som löpt under minst 3 kalenderår.
Exempel 1:
SBF Bygg & Miljö har besökt platsen totalt 7 gånger under perioden 2016-02-19 – 2018-1112. Tidsåtgång för besök, handläggning och kommunikation med verksamhetsutövare och
fastighetsägare uppgår till totalt 43 timmar. Debitering om 25% innebär 10,75 timmar.

Exempel 2:
SBF Bygg & Miljö har besökt fastigheten 14 gånger under perioden 2012-04-19 – 2021-03-24,
varav 2 av dessa gånger skedde med handräckning av polis. Tidsåtgång för besök,
åtalsanmälan, överklagande, handläggning, möten och övrig kommunikation med
verksamhetsutövaren uppgår till totalt 137 timmar. Debitering om 25% innebär 34,25
timmar.

Exempel 3:
SBF Bygg & Miljö har besökt fastigheten 14 gånger under perioden 2012-05-22 – 2021-03-24,
varav 2 av dessa gånger skedde med handräckning av polis. Tidsåtgång för besök,
handläggning och kommunikation med verksamhetsutövaren uppgår till totalt 41,75 h.
Debitering om 25% innebär 10,5 timmar.

Bilagor
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Alvesta Kommun
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Fastställd
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Tidredovisningslistor
Sammanställning

Beslutet skickas till
Johanna Bengtsson SBF Bygg & Miljö
Andreas Andersson SBF Bygg & Miljö
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Du kan överklaga beslutet

Bilaga 1

Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till:
Alvesta kommun
Bygg & Miljö
342 80 Alvesta
Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan
det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan
även välja att ändra beslutet.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter
och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan
förlängas eller inte.
Ditt överklagande ska innehålla:


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt



överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:


ditt namn och din adress



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 20

2021-05-24

Dnr: ADM.2021.703

Avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § Kommunallagen (2017:725) med
delegation för kontroll av dricksvattenanläggning
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar med stöd av 9 kap 37 § Kommunallagen
(2017:725) från och med 24 maj 2021 uppdra åt den anställde hos miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun som handhar kontroll av dricksvattenanläggningar att
besluta i följande ärendegruppper, såvitt avser dricksvattenanläggningar utmed
dricksvattenledningen mellan Bergaåsen och Växjö.


Godkännande av anläggningar för dricksvattenförsörjning enligt 23 §
Livsmedelsförordningen (2006:813), Artikel 148.3 EU förordning 2017/625



Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram enligt SLVFS 2001:30/ LIVFS
2017:2 § 12

Sammanfattning
Från och med 1 november 2008 har ett avtal upprättats mellan Växjö-, Ljungby-, Värnamooch Alvesta kommun om att samverka i fråga om livsmedelskontroll av
produktionsanläggningen inom Bergaåsen samt överföringsledningen med tillhörande
tryckstegringsstationer och reservoarer mm. Avtalet innebär att de kontrolluppgifter som
Ljungby-, Värnamo- och Alvesta kommun har med avseende på den del av anläggningen som
ligger inom respektive kommun skall skötas av Växjö kommun. Överlåtelsen omfattar inte
uppgifter som innefattar meddelande av beslut.
Nämnden för Myndighetsutövning fattade beslut i frågan 2008-12-09 § 70. Ny lagstiftning
har tillkommit därav omtag av beslut gällande delegation. Avtalet som skrevs 2008 bedöms
vara förenligt med nu gällande lagstiftning.
Bilagor
Avtal och protokoll NMY 2008-12-09
Beslutet skickas till
Carola Gunnarsson, avdelningschef SBF Bygg & Miljö
Rebecca G Hallberg, vik enhetschef Miljö- och hälsoskyddskontoret Växjö kommun

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Alvesta Kommun

Datum

Diarienr.

Sida

Fastställd

ÄrendeNr
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Du kan överklaga beslutet

Bilaga 1

Om du är missnöjd kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Du ska skicka eller lämna in ditt överklagande till:
Alvesta kommun
Bygg & Miljö
342 80 Alvesta
Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid innan
det skickas vidare till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan
även välja att ändra beslutet.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för myndighetsutövning inom tre veckor
från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter
och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som beslutar om tiden kan
förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla:


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras
·varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt



överklagandet ska vara undertecknat

Skriv också följande uppgifter:


ditt namn och din adress



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till
dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior
på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 21

2021-05-24

Dnr: ADM.2021.146

Rapport Ekonomi 2021
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning godkänner månadsrapporten för april månad 2021
Sammanfattning
I rapporten, som baseras på utfallet till och med 2021-04-30, framgår att resultatet kommer
följa budget.
Redovisning av resultat per april månad, som information så att alla i nämnden ska veta hur
det går för förvaltningen. Det finns även ett kommunfullmäktige beslut på att redovisning
ska ske och i nämndens egna plan ska vi informera varje månad i nämnden.
Bilagor
Ekonomisk rapport per 2021-04-30
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

19(21)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 22

2021-05-24

Dnr: ADM.2021.161

Rapport delegationsbeslut 2021
Beslut
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar lämna följande delegationsbeslut till
handlingarna:
A.Delegationsbeslut fattade under tiden 2021-04-12--2021-05-17, handläggare
B.Delegationsbeslut fattade under tiden 2021-04-12--2021-05-17, Flytt av fordon
Bilagor
Bilaga A, rapport delegationsbeslut, handläggare
Bilaga B, rapport delegationsbeslut, flytt av fordon

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Nämnden för myndighetsutövning

NMY § 23

2021-05-24

Dnr: ADM.2021.147

Information/ diskussionsärende 2021
Följande ärenden informeras/diskuteras
Frisknärvaro till och med 2021-03-31
Bygg ärende, Bygg.2021.75 och Bygg.2021.676. Förberedande information för nämnden om
ärenden för eventuellt beslutsförfarande av ordförande på delegation.
Skyddsjakt
Smittskydd
Avdelningsschef Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och personalfrågor på
SBF Bygg & Miljö.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

21(21)

