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Mats Carlsson, stadsarkitekt, §§ 1–6, Teams
Rodrigo Baraona, planarkitekt, § 6, Teams
Daniel Jacobs, ekonom, § 14, Teams
Madelene Johansson, sekreterare

Jäv

Lars Nielsen (C) § 5
Linn Nielsen (C) § 5

Paragrafer

§§ 1–16

Sekreterare

……………………………………………………….
Madelene Johansson

Ordförande

……………………………………………………….
Lars Björneld

Justerare

……………………………………………………….
Mikael Wennergren

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-01-14

Anslagsbevis av justerat protokoll
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.
Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från sammanträde

2021-01-14

Datum då protokoll justerades

2021-01-19

Datum då justeringen publiceras

2021-01-19

Datum då publiceringen av justeringen upphör

2021-02-10

Förvaring av protokollet

Protokollet finns tillgängligt på
kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Justerare

………………………………………………………………..

Utdragsbestyrkande

2 (21)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-01-14

Ärendelista
§1

Dnr 2021-000020

§2

Dnr 2021-000026

§3

Dnr 2021-000025

§4

Dnr 2021-000035

§5

Dnr 2021-000027

§6

Dnr 2021-000028

§7

Dnr 2021-000029

§8

Dnr 2021-000010

§9

Dnr 2021-000021

§ 10

Dnr 2021-000022

§ 11

Dnr 2021-000023

§ 12

Dnr 2021-000030

§ 13

Dnr 2021-000024

§ 14

Dnr 2021-000034

§ 15

Dnr 2021-000019

§ 16

Dnr 2021-000001

Fastställande av dagordning........................................................................... 4
Anmälningsärenden besvärsmål 2021-01-14 ................................................. 5
Ansökan om bygglov för om- och påbyggnad av hotellannexbyggnad på
fastigheten...................................................................................................... 6
Skaftö-Fiskebäck XXXX ................................................................................. 6
Parkeringsplats vid fastigheten Lönndal XXXX ............................................... 8

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Immestad XXXX ................................... 9
Information om Norra Hamnstranden ........................................................... 11
Information om prioritering av planarbete 1 februari - 31 maj 2021 ............... 12
Redovisning av delegationsbeslut 2021-01-14 ............................................. 13
Svar på återremiss på motion om snöröjning enskilda vägar ........................ 14
Utökad belysning vid Vikarvet....................................................................... 15
Gång- och cykelväg Fiskebäckskil ................................................................ 16
Reviderade riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst........................................... 17
Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021 ................................... 18
Information budget ....................................................................................... 19
Information från förvaltningschef och ordförande .......................................... 20
Redovisning av anmälningsärenden 2021-01-14 .......................................... 21

Justerare

Utdragsbestyrkande

3 (21)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§1

2021-01-14

Dnr 2021-000020

Fastställande av dagordning
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med tillägg
av § 4.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2

2021-01-14

Dnr 2021-000026

Anmälningsärenden besvärsmål 2021-01-14
Sammanfattning
−

Länsstyrelsens beslut – överklagande av beslut om bygglov i efterhand för
verkstad, lager, snickeri, kontor och övernattningsrum samt sanktionsavgift
på fastigheten Häggvall xxxx i Lysekils kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisning av anmälningsärenden
besvärsmål som förtecknas i protokollet 2020-01-14, § 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§3

2021-01-14

Dnr 2021-000025

Ansökan om bygglov för om- och påbyggnad av hotellannexbyggnad
på fastigheten Skaftö-Fiskebäck XXXX
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

B-2020-910

Ärendet avser ansökan om bygglov för om- och påbyggnad av annexbyggnad till
hotell på fastigheten Skaftö-Fiskebäck xxxx.
Byggnaden omfattas av detaljplan 1484-P104, antagen den 27 juli 2013.
Påbyggnaden består i att takytorna närmast de båda gavlarna ska vinklas upp till
samma nivå och lutning som på den dominerande centrala delen, utan att
taknockens nivå förändras. Ett konferensrum byggs om till en svit, och balkonger
tillkommer på den norra gaveln samt den västra långsidan. Fasader behålls med
träpanel, och taket blir även fortsättningsvis rött lertegel. Åtgärderna bedöms vara
planenliga.
Räddningstjänsten har i yttrande den 18 november 2020 meddelat att man inte har
något att erinra över den reviderade brandskyddsbeskrivningen.
Berörda grannar Skaftö-Fiskebäck xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx,xxxx, xxxx,
xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ritningarna
har reviderats efter synpunkter från grannar. Sökanden har efter att ha tagit del av
yttrandena meddelat att man vill ha ärendet prövat av samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-04.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Wennergren (LP): Återremiss, för uppnående av planenlighet ska
balkongernas stödstolpar tas bort och balkongerna göras fribärande samt att
samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bevilja bygglov och
startbesked när ritningarna reviderats på ovan angivet sätt.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Mikael
Wennergrens förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt
förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för uppnående av planenlighet ska
balkongernas stödstolpar tas bort och balkongerna göras fribärande.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bevilja
bygglov och startbesked när ritningarna reviderats på ovan angivet sätt.
Beslutet skickas till
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§4

2021-01-14

Dnr 2021-000035

Information om parkeringsplats vid fastigheten Lönndal XXXX
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

B-2014-274

Mats Carlsson, stadsarkitekt, informerar nämnden om påbörjad schaktning och
arbete med att anlägga parkeringsplats vid fastigheten Lönndal xxxx.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (21)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-01-14

§5

Dnr 2021-000027

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Immestad XXXX
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

B-2020-91

Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på, samt
avstyckning av tomt från, fastigheten Immestad xxxx. Fastigheten omfattas inte av
detaljplan, och platsen är belägen intill tre befintliga bostadsfastigheter. Den
föreslagna tomten är på cirka 1.500 m2.
Området är i Lysekils kommuns översiktsplan, ÖP 06, betecknad med R19.
Platsen omfattas inte av något riksintresse. Platsen omfattas inte heller av
kommunens naturvårdsprogram. Inga markeringar enligt GeoSecma-kartans
naturvårdskriterier berör den aktuella platsen.
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har i yttrande tillstyrkt positivt förhandsbesked.
Berörda grannar Immestad xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, och xxxx har getts tillfälle
att yttra sig över ansökan.
Sökanden har redovisat sina kontakter med sakkunniga, enligt miljönämndens
yttrande, och har även skickat in fotografier från platsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-07.
Jäv
Lars Nielsen (C) och Linn Nielsen (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Avalon Falcon (MP): Då nämnden inte har tagit del av underlag från SLU,
Artdatabanken, Naturskyddsföreningen samt Nordens Ark begärs återremittering av
ärendet med ovan kompletterande uppgifter alternativt en naturinventering enligt
ss199000:2014.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgöra ärendet i dag.
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden
beslutar enligt förslaget.

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (21)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2021-01-14

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) och som svar på ansökan, att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på
den avsedda platsen. Beslutet motiveras med att platsen kan anses lämplig för
bostadsbebyggelse, att byggnationen inte kan anses ha någon påverkan på
naturvärden, att framtida planläggning inte försvåras, samt att åtgärden inte kan
anses medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.
Samhällsbyggnadsnämnden villkorar ovanstående beslut med att ansökan om
tillstånd för enskilt avlopp ska ha lämnats in till miljönämnden före ansökan om
bygglov görs.
Upplysningar
Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän bygglov har beviljats och startbesked har
meddelats.
Ett beslut om positivt förhandsbesked vinner laga kraft om det inte har överklagats
vid den tidpunkt som infaller senast av följande:
− Tre veckor efter det datum då sista delgivna sakägare bevisligen tagit del av
beslutet, eller
− Fyra veckor efter datum för publicering av beslutet i Post- och Inrikes
Tidningar.
Giltighetstid
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år
från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 1.
Bilagor
Bilaga 1 Överklagningshänvisning
Bilaga 2 Debiteringsbesked
Beslutet delges
Sökanden
Immestad xxxx + överklagningshänvisning, rek. + MB
Beslutet underrättas
Immestad xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx
Beslutet kungörs
Post- och Inrikes Tidningar

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§6

2021-01-14

Dnr 2021-000028

Information om Norra Hamnstranden
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

B-2018-489

Rodrigo Baraona, planarkitekt, informerar nämnden om Norra Hamnstranden.
Norconsult har genomfört en kompletterande miljöteknisk markundersökning,
fördjupat riskbedömning och åtgärdsutredning på uppdrag av Norra Hamnstranden
AB.
Utförd fördjupad riskbedömning har konstaterat att det vid en exploatering enligt
planförslaget föreligger risk både för människors hälsa och miljön samt att det finns
behov av riskreducering för hela det aktuella området. Ingen avgränsning av
föroreningar i djupled har kunnat utföras. Det finns en stor risk att föroreningarna
förekommer på stort djup, ner till cirka 8 meter under markytan.
I den åtgärdsutredning som genomförts framkom att det huvudsakligen finns två
åtgärdsalternativ, övertäckning eller schaktsanering.
En total schaktsanering är ekonomisk-tekniskt ogenomförbart. För att komma
vidare med detaljplanarbetet behövs ett godkännande från kommunen för utredning
av övertäckningsalternativ.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten

Justerare
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§7

2021-01-14

Dnr 2021-000029

Information om prioritering av planarbete 1 februari - 31 maj 2021
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar de detaljplaner och strategiska projekt
som verksamheten aktivt ska arbeta med under perioden 1 februari – 31 maj 2021.
Prioritering av planarbeten sker i dialog med berörda avdelningar samt chef för
samhällsbyggnadsförvaltningen. Plan- och byggavdelningen arbetar för en
framåtsyftande samhällsbyggnadsprocess som helhet. Det kräver insatser både av
strategisk och förebyggande art liksom för genomförande efter en laga kraft-vunnen
detaljplan.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§8

2021-01-14

Dnr 2021-000010

Redovisning av delegationsbeslut 2021-01-14
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare för plan och bygg
− Sammanställning av december månads bygglovsärenden och redovisning av
bygglovenhetens delegerade beslut.
− Sammanställning av december månads bostadsanpassningsbidrag.
Handläggare för mark- och exploatering
− Sammanställning av delegerade beslut under perioden 2020-11-26 –
2021-01-07.
Handläggare för färdtjänst
− Beslut gällande färdtjänst och riksfärdtjänst december månad.
Förvaltningschef
− Delegationsbeslut om att skicka ut detaljplan Tuntorp 4:156 m.fl. på
granskning enligt 5 kap 18 § PBL (2010:900).
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokollet 2021-01-14, § 8.

Justerare
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§9

2021-01-14

Dnr 2021-000021

Svar på återremiss på motion om snöröjning enskilda vägar
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

T-220-86

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för snöröjning på enskilda vägar som har
längre än 100 meter till en större väg och som har helårsboende fastigheter. Av olika
anledningar önskar förvaltningen att kommunen avsäger sig detta frivilliga uppdrag.
Under våren 2020 passerade ärendet samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24, § 89, att
återremittera ärendet för att ta fram kostnad för snöröjningen per invånare i tätort
jämfört med på landsbygden som kompletterande underlag till kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån SCB:s befolkningsstatistik och en
budgeterad beräknad kostnad för snöröjningen beräknat att snöröjningen kostar
92 kr/person i tätort och 197 kr/person i landsbygd.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-29.
Förvaltningens förslag till beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att Lysekils kommuns snöröjning på enskilda vägar
tas bort från 2021-10-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Björneld (L): Förslag att överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse till
kommunfullmäktige som sin egen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Björnelds förslag.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag till
kommunfullmäktige som sin egen.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen

Justerare
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§ 10

2021-01-14

Dnr 2021-000022

Utökad belysning vid Vikarvet
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

T-2020-411

Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion 2016-06-21 föreslagit att kommunen
tar upp en dialog med museiföreningen gällande utökad belysning vid Vikarvet.
2020-02-12 § 18 beslutade kommunfullmäktige att motionen ansågs vara besvarad
med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningens avsikt var att kontakta
föreningen Vikarvet under 2020. Trots att detta inte är gjort finns det planer på att
belysa området inom den närmsta 5-årsperioden. Innan beslut om projektet ska
genomföras kommer kontakt med föreningen att tas. Denna tjänsteskrivelse syftar
till att informera om arbetets gång i ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-29.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Beslutet skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Tekniska avdelningen
Teknisk chef
Enhetschef Gata, park och småbåt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 2021-000023

Gång- och cykelväg Fiskebäckskil
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

T-2020-415

Projektet att bygga en gång- och cykelväg mellan Gullvivans äldreboende och
Golfklubben i Fiskebäckskil har varit med i investeringsbudgetar de senaste åren
men har av olika anledningar flyttats fram.
Det fanns under hösten 2020 en plan på att genomföra projektet under våren 2021
men på grund av ett mer offensivt miljö- och hållbarhetsmål från
samhällsbyggnadsnämnden inför 2021 så önskar förvaltningen flytta fram
byggstarten till hösten 2021 och att projektera fram ett utförande som i mesta
möjliga mån använder återvunnet material.
I kalkyleringen ska inte bara hänsyn tas till ekonomiska belopp utan även vilka
ekologiska fotavtryck projektet tar i form av exempelvis utsläpp av CO2.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-29.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att flytta fram byggstarten av gång- och
cykelvägen Fiskebäckskil till hösten 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att projektet ska använda återvinningsmaterial
när så är möjligt. Projektet ska kalkyleras och följas upp ekonomiskt och ekologiskt.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska avdelningen

Justerare
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§ 12

2021-01-14

Dnr 2021-000030

Reviderade riktlinjer färdtjänst och riksfärdtjänst
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

A-2020-110

Dokumentet ”Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst” behöver revideras samt
anpassas löpande efter praxis och förändringar på området. Förändringar som
föreslås avser:
−

Ny taxa för färdtjänst oavsett typ av tillstånd som beviljas.

−

Nytt tillämpningsområde.

−

Förtydligat barnperspektiv i och med att barnkonvention blev lag
2020-01-01.

−

Förtydliganden av regler samt anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud.

I övrigt har inte riktlinjerna ändrats på annat sätt än att texten uppdaterats och
skrivits mer lättläst samt tydligare tolkning av regler.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-05.
Reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Förtydligande konsekvensbeskrivning.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderade
riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med 2021-05-01.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (21)

Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 13

2021-01-14

Dnr 2021-000024

Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021
Sammanfattning
EDP Vision dnr:

A-2020-122

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten och uppmärksamma olika brister
som kan förekomma i verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
granska följande processer/rutiner under 2021:
−

Att upprättande underhållsplaner till kommunens fastigheter i huvudsak
följs

−

Avvikelser mellan leasade digitala verktyg (DV) och supporterade DV
(Endast IT-avdelningen SML)

−

Följsamhet av e-postrutinen

−

Följsamhet av chefsplattformen

−

Följsamhet av medarbetarplattformen

Den interna kontrollplanen redovisar de granskningar som ska göras för att
kontrollera att processer, riktlinjer och rutiner efterlevs. Genomförd granskning
utifrån planen återrapporteras till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-29
Intern kontrollplan 2021, samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2021, IT-avdelningen
Intern kontrollplan 2021, kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att godkänna intern kontrollplan för
samhällsbyggnadsnämnden 2021.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, verksamhetsutvecklare
Kvalitetschef
Tekniska avdelningen
IT samverkansgrupp
IT-avdelningen
Kommunstyrelsen Munkedal
Kommunstyrelsen Sotenäs

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 14

2021-01-14

Dnr 2021-000034

Information budget
Sammanfattning
Daniel Jacobs, ekonom, informerar nämnden:
Bokslutsarbetet 2020:
− Sista dag för leverantörsfakturor 2021-01-13.
− Sista bokföringsdagen 2021-01-20.
− Bokslut presenteras på kommunstyrelsen och pressmeddelande 2021-01-27.
− Presentation och analys på nämnden 2021-02-25.
Daniel informerar nämnden om hur budgeten ser ut i förvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 15

2021-01-14

Dnr 2021-000019

Information från förvaltningschef och ordförande
Förvaltningschef
−

Från 2021-01-01 så har förvaltningen en ny hamnenhet och hamnchef. Vid
sammanträdet i februari ska nämnde ta beslut om avtal mellan Lysekils Hamn
AB och kommunen.

−

Uppföljning av PwC kring tidigare granskningar
o Granskning av kommunens fastighetsunderhåll
o Granskning av kommunens skötselavtal Gata/Park

Avdelningschef plan och bygg
Anna Wigell informerar om aktuell tomtkö i Lysekils kommun
Område
Skaftö
Lysekil
Lyse
Brastad/Bro
Totalt

Antal i kö 2019
82
66
33
3
184

Antal i kö 2020
94
86
58
4
242

Anna Wigell informerar även om LysekilsBostäder AB:s hyreskö
−
−
−
−

Januari 2021 totalt antal i kö 3 270 personer.
Kön pendlar mellan 3 250 och 3 400 personer.
16 år för att registrera sig (18 för att få kontrakt).
Man har uthyrningspolicy som ställer krav på inkomst, goda referens och att
man är skriven i kommunen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 16

2021-01-14

Dnr 2021-000001

Redovisning av anmälningsärenden 2021-01-14
Sammanfattning
−

Protokollsutdrag Munkedals kommun KS 2020-12-14, § 199 Internkontrollplan 2021, Kommunstyrelsen, Munkedals kommun

−

Protokollsutdrag Munkedals kommun KS 2020-12-14, § 198 - Uppföljning av
internkontroll 2020, Kommunstyrelsen, Munkedals kommun

−

LKF 2020-10-21, § 138 - Svar på motion från Magnus Elisson angående
Goviks badplats i Brastad, Kommunfullmäktige

−

LKF 2020-12-16, § 157 - Uppföljningsrapport 4 2020 för Lysekils kommun,
Kommunfullmäktige

−

LKF 2020-12-16, § 158 - Investeringar 2021 och lokalförsörjningsplan 2021–
2025, Kommunfullmäktige

−

LKF 2020-12-16, § 160 - Utökning av VA-verksamhetsområde Spjösvik,
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden som
förtecknas i protokollet 2021-01-14, § 16.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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