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§ 129  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner ärendelistan med förändring. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) anmäler följande ändring: 

Ärende nr 6. Behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken, livsmedel-, tobak- och 
alkohollagen, behandlas efter ärende nr 7. Information – Skyddsjakt. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna ärendelistan med förändring finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller det. 
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§ 130  
Anmälan av jäv 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar att ingen har anmält jäv 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) upplyser om att det i första hand är den jävige själv 
som ska tillkännage jäv på nämndens sammanträden.  

Ingen av nämndens ledamöter anmäler jäv. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen om 
jäv till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 131 Dnr 2021–4299 
Svar på arkivmyndighetens remiss över förslag till revidering av 
reglemente för arkivmyndigheten 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tillstyrker att arkivmyndigheten får besluta om 
obligatorisk klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan för lednings- och 
stödprocesser för nämnden för Miljö & Hälsoskydd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunarkivet föreslår att arkivmyndigheten får besluta om obligatorisk 
klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser 
för alla kommunens nämnder. 

En kommungemensam obligatorisk klassificeringsstruktur för lednings- och 
stödprocesser innebär att bygg- och miljöförvaltningens ärendehanteringssystem 
behöver vara uppbyggda och följa den obligatoriska uppdelningen för registrering av 
ärenden. Därmed registrerar alla nämnder på samma sätt och 
klassificeringsstrukturen krockar inte heller med andra nämnders enheter i denna, 
vilket underlättar vid överföringen av ärenden till andra system så som exempelvis 
kommunens e-arkiv. 
 
En kommungemensam dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser 
innebär att alla nämnder arkiverar de handlingstyper som förekommer i lednings- och 
stödprocesser på samma sätt.  
 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd kommer fortfarande att besluta om nämnden för 
Miljö & Hälsoskydds klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan för dess 
kärnverksamhet och dessas handlingstyper. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04 

Yttrande, 2021-09-29 

Förslag till revidering, 2021-09-15 

Remiss, 2021-09-15 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Arkivmyndigheten, Kommunledningskontorets kansli, Kungsbacka kommun 
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§ 133 Dnr 2021-4776 
Information - Skyddsjakt 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 
Frida Laumann, miljö- och hälsoskyddsinspektör och Magnus Stolpe, skyddsjägare 
informerar nämnden om kommunens skyddsjakt. 

Kungsbacka kommun har inget viltvårdsansvar utan det är den enskilde markägaren 
som är jakträttsinnehavare som kan vidta åtgärder så som avskjutning om denne har 
jaktlicens.  

Kommunens skyddsjägare kan bedriva jakt på kanin, mink, grävling, vildsvin, räv, 
duva, skat- och kråkfågel på kommunal mark om jakten inte är utarrenderad. 
Uppdraget består till stor del av att informera invånare och att besvara de frågor som 
uppkommer.  

I de flesta fall när invånare kontaktar Miljö & Hälsoskydd angående vilda djur så är 
det inte ett ärende för Miljö & Hälsoskydd utan en civilrättslig fråga där 
jaktlagstiftning är grundläggande. Miljö & Hälsoskydd bistår med att informera 
invånarna vad de själva kan göra för att förhindra problem och upprätthåller aktuell 
information på kommunens hemsida.  

När vilda djur orsakar skada eller olägenhet är det fastighetsägaren som i första hand 
ska vidta förebyggande åtgärder på sin mark. Att en enskild person blir rädd för vilda 
djur räcker inte för att det ska ses som en olägenhet enligt miljöbalken och det räcker 
inte heller för att polisen ska vara behjälplig. 

Nämnden ges information om Urban viltförvaltning - kommunala behov och 
åtgärder för att begränsa viltrelaterade problem. 

Beslutsgång- 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 134 Dnr 2021-4661 
Behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken, livsmedel-, tobak- och 
alkohollagen 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner Behovsutredning 2022 - 2024 enligt 
miljöbalken, livsmedel-, tobak- och alkohollagen, daterad 2021-11-03. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en tillsynsmyndighet ha en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt Miljöbalken. 
Behovsutredningen ska sträcka sig över tre år och ses över minst en gång varje 
år. Behovsutredningen är en sammanställning och analys av det arbete som behöver 
genomföras för att nämnden ska klara sitt uppdrag enligt reglementet, bidra till 
måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål, samt för att kommunen ska kunna 
efterleva den lagstiftning som styr verksamheten. Årets behovsutredning omfattar 
också livsmedelskontrollen samt tillsyn över tobaksförsäljning och alkoholservering. 
Behovsutredningen bygger på en gemensam modell för Västra Götalands län och 
Hallands län. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har valt att använda denna modell.  

En myndighet som tilldelats tillsynsuppgifter ska avsätta resurser för arbetet med 
tillsynsarbetet som i tillräcklig grad motsvarar behovet av tillsyn samt ha personal 
med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Behovsutredningen är Nämnden för 
Miljö & Hälsoskydds underlag för sin planering, uppföljning och prioritering av 
tillsynsverksamheten.  

Årets behovsutredning för 2022–2024 och specifikt för miljöbalkens områden visar 
ett resursbehov på 22,4 årsarbetare och personaltillgång visar på 24,6 årsarbetare. 
Det samlade behovet för 2022 (exklusive admin & ledning) visar på ett resursbehov 
på 28,5 årsarbetare och personaltillgången visar på 30,6 årsarbetare. Det samlade 
behovet inräknat med administration och ledning visar på resursbehov 40,7 
årsarbetare och personaltillgång på 42,6 årsarbetare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Behovsutredning, diarienummer 2021–4661–2 
Bilaga ”tabell över tillsynsområden, styrd- och behovsprioriterad tillsyn, för 
miljöbalken” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Stenhammar (S) yrkar på att rambudgeten för Miljö & Hälsoskydd ska ökas 
med 2,5 miljoner kronor, för ökat resursbehov 2023. 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och Kent Stenhammars (S) tilläggsyrkande.  

Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller 
det.  

Ordföranden (M) prövar sedan Kent Stenhammars (S) tilläggsyrkande mot avslag, 
och finner att nämnden avslår det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  

Byggnadsnämnden 

 Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 135 Dnr 2021-4733 
Beredskapsplan Livsmedels- och dricksvattenutbrott 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner Beredskapsplan för livsmedels- och 
dricksvattenutbrott daterad 2021-11-04.  

Sammanfattning av ärendet 
Denna beredskapsplan är framtagen för att vara ett stöd för Bygg- och 
miljöförvaltningens (Livsmedelsenhetens) livsmedelskontrollanter och miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer vid oförutsedda händelser i samband med livsmedel eller 
dricksvatten.  

Enligt livsmedelslagen (2006:804) är det den eller de nämnder som fullgör uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet även lokal kontrollmyndighet för livsmedel och 
dricksvatten. I Kungsbacka kommun är detta nämnderna för Miljö & Hälsoskydd och 
Teknik. 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har en övergripande krisberedskap för att Kungsbacka ska vara 
en trygg och säker plats för alla som bor, verkar och vistas i kommunen. 

Bygg- och miljöförvaltningen har en övergripande krisberedskapsplan som gäller för 
hela förvaltningen. Beredskapsplanen för kontrollen i livsmedelskedjan är en 
självständig plan och har en tydlig koppling till respektive den kommunövergripande 
och den förvaltningsövergripande beredskapsplanen. Livsmedelsenheten har egna 
rutiner för hur kontroller ska genomföras vid en krissituation orsakad av en 
oförutsedd händelse. 

Livsmedelskontrollens beredskapsplan ska användas när en oönskad händelse inom 
verksamhetens ansvarsområde inträffat och bedöms behöva handläggning utöver 
verksamhetens ordinarie rutiner och organisation. Definitionen på ett utbrott är att 
det ska finnas minst två fall, d. v. s. minst två sjuka personer där man misstänker 
gemensam smittkälla. Antalet som insjuknar kan variera från ett fåtal personer till 
flera hundra personer. 

Alla kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan ska ha beredskapsplaner, och vara 
beredda att genomföra dessa planer, så att åtgärder snabbt och verkningsfullt vidtas 
om foder och livsmedel utgör en allvarlig risk mot djur eller människor. Det finns 
även krav på vad beredskapsplanen för en myndighet som kontrollerar livsmedel och 
dricksvatten ska innehålla. 

I myndighetens beredskapsplan för kontrollen i livsmedelskedjan framgår det när 
planen är tillämplig, vilka rutiner som finns för arbete och personalplanering, 
kontaktuppgifter internt och externt. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04                                                      

Beredskapsplan, diarienummer 2021-4733, 2021-11-04 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 136 Dnr 2021-3872 
Återrapportering av byggnadsnämndens beslut - Intern kontrollplan 
2022 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Återrapportering 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-10-14 § 266, Dnr BN 2021–002613, att godkänna 
intern kontrollplan 2022 med den redaktionella ändringen i Intern kontrollplan 2022 
på sidan 5 under rubrik ”Sammanfattning” tredje stycket i tredje meningen som 
inleds med ”I Byggnadsnämndens fall gäller det kontanthantering…” att ordet 
förvaltningen ändras till Bygg- och miljöförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år 
anta en intern kontrollplan för kommande år. Planen ska bygga på riskanalys 
(riskidentifiering, riskvärdering och riskhantering). Riskanalysen ska avse hela 
nämndens verksamhetsområde samt några centralt förutbestämda områden inom HR, 
ekonomi och administration/information/IT. Eftersom Byggnadsnämnden sedan 
2020-01-01 ansvarar för ekonomi och budget för Bygg- och miljöförvaltningen ingår 
nämnden för Miljö & Hälsoskydds riskanalys i intern kontrollplan 2022 för 
Byggnadsnämnden. 

Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till 
nämnderna och kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

Byggnadsnämndens beslut § 266 2021-10-14 

BN Tjänsteskrivelse, 2021-10-07 

Intern kontrollplan 2022 Byggnadsnämnden, 2021-10-07 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 137 Dnr 2021-4657 
Återrapportering av byggnadsnämndens beslut - Lokalplan 

Beslut 
Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Återrapportering 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-10-14 §267, Dnr 2021-002790 att lägga 
information om Lokalplan 2023-2027 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens lokalpolicy säger att kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning 
tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. 
Varje år ska de nämnder som har behov av lokaler beskriva och besluta om sina 
bedömda lokalbehov för de kommande fem åren med fokus på det femte året. 
Lokalplanen är en del av och ingår i kommunbudgeten som beslutas av 
kommunfullmäktige varje år.  

Byggnadsnämnden har efter en inventering av verksamheten konstaterat att det inte 
finns några nya behov av lokalyta än de som redan är omhändertagna i Stadshuset 
och Teknikens hus. En eventuell volymökning av personal kommer att rymmas inom 
kommunens befintliga lokalplan för Stadshuset och Teknikens hus. En avstämning 
med kommunens lokalplanerare har gjorts. Eftersom nämnden inte bedömer att 
verksamheten har behov av nya lokaler under de kommande fem åren behöver 
nämnden inte besluta om en lokalplan för perioden 2023-2027.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 
Byggnadsnämndens beslut § 267, 2021-10-14 
BN Tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 138 Dnr 2021-4146 
Information - Remiss om ny lagstiftning för prövning av vindkraft 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bordlägger ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Informationsärende till nämnden; Remiss om ny lagstiftning för prövning av 
vindkraft. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar på bordläggning av ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M)  konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och eget yrkande. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller behandlas idag, och finner att nämnden bordlägger ärendet. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö &  Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 139  
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande 
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 140 Dnr 2021-11 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-09-24 till 2021-11-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-09-24 till 2021-11-04 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-09-24 till 
2021-11-04, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 141 Dnr 2021-11 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2021-09-24 till 2021-11-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-09-24 till 2021-11-04 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden 2021-09-24 till  
2021-11-04 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 142 Dnr 2021-11 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar redovisningen av inkomna skrivelser 
under perioden 2021-09-24 till 2021-11-04 till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-09-24 till 2021-11-04 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 143  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bordlägger ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens information till nämnden: 
 

1. Covid-19, status på förvaltningen,  
Föredragande:  
Katarina Öryd, förvaltningschef  
 

2. Återrapportering från presidieavstämning NMH och BN, 
Katarina Öryd, förvaltningschef 
 

3. Nationell strategi för Miljöbalken, 
Katarina Öryd, förvaltningschef 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar på bordläggning av ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M)  konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och eget yrkande. 

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller behandlas idag, och finner att nämnden bordlägger ärendet. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 144  
Övrig fråga/brådskande ärenden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) informerar nämnden om sammanträdet i december 
samt efterföljande jullunch.   

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 145 Dnr 2021-3010 
Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande 
Ärende § 145 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

 


	Förändring av ärendelista
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Anmälan av jäv
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Svar på arkivmyndighetens remiss över förslag till revidering av reglemente för arkivmyndigheten
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Information - Skyddsjakt
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång-

	Behovsutredning 2022-2024 enligt miljöbalken, livsmedel-, tobak- och
	alkohollagen
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Beredskapsplan Livsmedels- och dricksvattenutbrott
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Återrapportering av byggnadsnämndens beslut - Intern kontrollplan 2022
	Beslut
	Återrapportering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Återrapportering av byggnadsnämndens beslut - Lokalplan
	Beslut
	Återrapportering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Information - Remiss om ny lagstiftning för prövning av vindkraft
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande
	Anmälan av delegeringsbeslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Anmälan av yttranden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Redovisning av inkomna skrivelser
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Beslutsgång

	Information
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	Övrig fråga/brådskande ärenden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsgång

	Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande

