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§ 23

Beslut om rätt att närvara vid nämndens sammanträde
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Angelica Vernersson (t.f. bygglovschef), Kaarin Lindberg (miljöchef) och Marit
Lundell (miljöhandläggare), Kerstin Hammarström (handläggare
bostadsanpassning), Jenny Eriksson Svedung (miljöhandläggare) och I mran
Salifu (miljöhandläggare) får närvara vid nämndens sammanträde den 22 mars
2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr: BTN-0552/ 2019

Brasseri i Sumpan AB-Brasseri i Sumpan-Nytt Serveringstillstånd
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse daterad den 19
februari 2021.
Sammanfattning
Brasseri i Sumpan AB, 559191-9278 har ansökt om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Brasseri i
Sumpan, klockan 11:00 till 01:00 i restaurang och på uteservering klockan 11:00
till 23:00. Förvaltningens utredning visar att ansökan kan beviljas.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1. Byggnads- och tillståndsnämnden beslutar bifalla ansökan från Brasseri i
Sumpan AB, 559191-9278 om serveringstillstånd för spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Brasseri i Sumpan,
klockan 11:00 till klockan 01:00 och på uteservering klockan 11:00 till
klockan 23:00 alla dagar i veckan, enligt 8 kap 2 § alkohollagen (AL).
2. Kopia av beslut sänds till Polismyndigheten och Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr: BTN-0731/ 2020

Fredéns Livs AB- Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd,
detaljhandel- Fredens Livs
Undantagen enligt sekretess. Affärs- och driftförhållande OSL 19:1

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse daterad den 19 februari
2021.

Sammanfattning
Fredéns Livs AB, org.nr 559142-6837, har ansökt om försäljningstillstånd för tobak på
Fredens Livs, belägen på Kavallerivägen 2 i Sundbyberg.
Förvaltningens utredning visar att ansökan kan beviljas. Tillståndet ska gälla fr o m den
25 mars 2021 och tills vidare. Tillståndet avser detaljhandel med tobak.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämnden beslutar att bifalla ansökan från Fredéns Livs
AB, 559142-6837 om försäljningstillstånd gällande detaljhandel för tobak på
försäljningstället Fredens Livs, belägen på Kavallerivägen 2 i Sundbyberg, enligt
5 kap 1§ Lag om tobak och liknade produkter (LTPL).

2. Tillståndet ska gälla fr o m den 25 mars 2021 och tills vidare.
3. Kopia av beslutet skickas ut av Byggnads- och tillståndsnämnden till
Polismyndigheten, Länsstyrelsen i stockholms län och Folkhälsomyndigheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr: BTN-0088/ 2021

D & M Convenience AB- Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd
detaljhandel- Pressbyrån Landsvägen
Undantagen enligt sekretess. Affärs- och driftförhållande OSL 19:1

Beslutsunderlag
M iljöenhetens skrivelse daterad den 24 februari 2021.

Sammanfattning
D & M Convenience AB, org nr 559291-7792, har ansökt om försäljningstillstånd för
tobak i butiken Pressbyrån, belägen på Landsvägen 52 i Sundbyberg.
M iljöenhetens utredning visar att ansökan kan beviljas.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämnden beslutar att bifalla ansökan från D & M
Convenience AB, org nr 559291-7792, om försäljningstillstånd gällande
detaljhandel för tobak på försäljningstället Pressbyrån, belägen på landsvägen
52 i Sundbyberg, enligt 5 kap 1§ Lag om tobak och liknade produkter (LTPL).

2. Tillståndet ska gälla fr o m den 22 mars 2021 och tills vidare.
3. Kopia av beslutet skickas ut av Byggnads- och tillståndsnämnden till
Polismyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län och Folkhälsomyndigheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Information från samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen
Sammanfattning
Kerstin Hammarslätt, handläggare bostadsanpassning, informerar om uppföljning av
revision av bostadsanpassningsbidrag.
M iljhandläggarna Jenny Eriksson Svedung och I mran Salifu informerar om
livsmedelskontroll och trängseltillsyn.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under byggnads- och tillståndsnämndens överläggning yttrar sig I nger Gran (L), Cecilia
Spoerer (M P), Jimmy Sager (V), Gustaf Joelsson (KD), Johan Hallberg (M ), Hans
Beausang (M) och Clara Dagh (S).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr: BTN-0044/ 2021

Svar på remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten i Norra Östersjön
avseende samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och
kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren
Beslutsunderlag
Remiss från Kommunstyrelsen - I nbjudan från Vattenmyndigheten i Norra
Östersjön avseende samråd, till byggnads- och tillståndsnämnden för yttrande,
inkom den 21 januari 2021.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 9 mars 2021.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltninens förslag till svar den 9 mars 2021.
Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 – 30 april 2021
Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjön
Förslag till delförvaltningsplan Norra Östersjön
Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Norra Östersjön
Förslag till åtgärdsprogram 2021-2027 Norra Östersjön
M iljökonsekvensbeskrivning åtgärdsprogram Norra Östersjön

Sammanfattning
Byggnads- och tillståndsnämnden har fått Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns
samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de
kommande åren på remiss från Kommunstyrelsen, som i sin tur ska skicka stadens
yttrande till vattenmyndigheten.
Enligt åtgärdsprogrammet avsvarar kommunerna för 6 olika åtgärder:
1. Vattenplanering
2. M iljötillsyn
3. Dricksvattenskydd
4. Fysisk planering
5. VA-plan
6. Dioxiner från småskalig förbränning
Byggnads- och tillståndsnämnden är positiv till den nya åtgärden för kommunerna
gällande förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett
avrinningsområdesperspektiv. Det är nödvändigt att åtgärdsarbetet för att nå
miljökvalitetsnormerna är förvaltningsövergripande och ingår fysisk planering , VAplaner och att inte tilltron och ansvaret på miljötillsynen blir för stor.
Enligt åtgärdsprogrammet behöver kommunernas tillsyn av miljöfarliga verksamheter
bedrivas i större omfattning, mer riktat och prioriterat än vad som sker i nuläget.
Förvaltningens uppfattning är att en förutsättning för att det ska vara möjligt är att det
finns tydlig vägledning från centrala myndigheter.
Det finns ett skriande behov av tydlig lagstiftning och vägledning gällande
dagvattenhantering. Naturvårdsverkets åtgärd att se över lagstiftning och ta fram
vägledning kvarstår från åtgärdsprogrammet från 2016- 2021 och det är viktigt att den
genomförs snarast möjligt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Enligt beräkningarna för kommunernas kostnader antas att miljötillsynen finansieras
genom tillsynsavgiften och att kostnaden för utökad miljötillsyn faller på
verksamhetsutövarna. Detta stämmer dock inte med verkligheten, då miljötillsynen inte
har 100 % kostnadstäckning. I Miljösamverkan Stockholms nyckeltalsmätning för 2019
låg medelnivån på självfinansieringsgrad på 50 %.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under byggnads- och tillståndsnämndens överläggning yttrar sig I nger Gran (L).

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Förslag till svar den 9 mars 2021 godkänns som Byggnads- och
t il l st åndsnämndens svar på remiss ”I n bjudan från vat t enmyndi gh et en i N orra
Öst ersjön avseende samråd”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr: BTN-0570/ 2020

PLÅTEN 3, Vasagatan 2A-6, Esplanaden 10, Bangatan 5-7. Ansökan
om bygglov för ändrad användning från butik till restaurang med ny
entré i fasad
Beslutsunderlag
Ansökan, inkom den 17 augusti 2020.
Orientering, entreplan A-01.1-002 inkom den 8 februari 2021.
Fasadritning A 40.3-101, inkom den 8 februari 2021.
Planritning A-40.1-202, inkom den 8 februari 2021.
Pl anritnin g inr edni ng ”Pit chers” , in kom den 18 novem ber 2020.
Antikvarisk konsekvensbeskrivning, inkom den 17 augusti 2020.
Skrivelse från sökande, inkom den 16 oktober 2020.
Sökandes ” Vision Vasagat an”, i nkom den 16 okt ober 2020.
Översikt soprum, inkom den 24 november 2020.
Översikt fettavskiljare och matavskiljare, inkom den 24 november 2020.
Yttrande från sökanden inkom 10 mars 2021.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 12 mars 2021.

Sammanfattning
Ansökan avser ändrad an vändning av but iksl okal i kvar t eret Pl åt en, ”Si gnal fabri ken” t il l
pub- och rest auran gverksamhet avsedd för företaget ” Pit chers”. Samt idi gt söks byggl ov
för att öppna upp för en ny huvudentré i fastighetens fasad mot Vasagatan.
För fastigheten gäller detaljplan C398 med beteckning CB, centrum och bostadsändamål. Fastigheten inrymmer i dag huvudsakligen bostäder utom i bottenplan som
består av affärslokaler.
Fastigheten omfattas av en varsamhetsbestämmelse, q, som anger att byggnaden till sin
exteriör inte får förvanskas. Exteriöra förändringar får uttryckligen endast göras om det
innebär en återgång till ursprunglig utformning.
Den sökta användningen av lokalen är planenlig och förvaltningen föreslår att bygglov
beviljas i den delen. Åtgärden med att öppna upp fasaden med en ny entré innebär en
påtaglig förändring av fasadens enhetliga och välproportionerade karaktär. Den strider
mot detaljplanens varsamhetsbestämmelse samt intention med entréer till lokalerna
från gården. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås i den delen.
Tjänsteutlåtandet har kommunicerats med sökande som har lämnat in ett yttrande.
För handläggning av detta ärende utgår en avgift om 8608 kronor. Faktura skickas
separat.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till restaurang beviljas
enligt 9 kap 30 § plan och bygglagen (PBL)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om fasadändring genom upptagning av ny entré i en fönsteröppning
avslås enligt 9 kap 30 § PBL

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr: BTN-0723/ 2020

SADELMAKAREN MINDRE 1, Rissneleden 127A-129J, Idrottsgränd 28. Bygglov för 18 st radhus
Beslutsunderlag
Ansökan inkom den 2020-10-08
Fasad-, plan- och sektionsritningar inkom den 2021-02-22
Ritning gemensamhetsförråd inkom den 2021-02-22
Nybyggnadskarta inkom den 2021-02-22
M arkplaneringsplan inkom den 2021-02-22
Situationsplan inkom den 2021-02-22
Övergripande parkeringsutredning inkom den 2021-02-22
Kulör- och materialbeskrivning inkom den 2021-03-12
Sammanställning BOA och BTA inkom den 2021-02-22
Anmälan kontrollansvarig inkom den 2020-20-08
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 2021-03-12

Sammanfattning
Beslutet avser nybyggnation av 18 st radhus i två våningar med en total bruttoare om
2401 kvm. Fasaderna kläs med liggande och stående träpanel utan midjeplåt i följande
kulörer: rosé, mossgrön, ljusgrå och savanne. Taken beläggs med svart bandtäckt plåt.
M ellan varje radhus placeras ett plank, 2 m långt och 2 m högt. Slutgiltig färgsättning
ska ske i samråd med bygglovsenheten. På den gemensamma gården placeras ett förråd
om 13 kvm och en handikapp-plats. Nedkast till sopkasunerna finns på gården och i
kvarterets södra del. Antalet parkeringsplatser är 18 st samt en extra HPC på gården.
Grönytefaktorn uppgår till 1,48.
Tekniskt samråd och beslut om startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.
För handläggning av detta ärende tas följande avgifter ut: bygglov 67 884 kr, anmälan 79
199 kr. Avgiften faktureras separat.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Bygglov för 18 st radhus om totalt 2401 kvm bruttoarea beviljas enligt 9 kap 30 §
plan och bygglagen (PBL)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr: BTN-0861/ 2020

SUNDBYBERG 2:185 PARSTUGAN Ladugårdsgatan Bygglov för
flerbostadshus med 200 lägenheter, garage och 4 lokaler
Beslutsunderlag
Ansökan inkom den 2020-11-30
Fasad-, plan- och sektionsritning inkom den 2021-03-10
Nybyggnadskarta inkom den 2021-03-10
Situationsplan inkom den 2021-03-10
Trafik och angöring inkom den 2021-03-10
Areasammanställning inkom den 2021-03-10
Anmälan kontrollansvarig inkom den 2020-11-30
Kulör och material inkom den 2021-03-10
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 15 mars 2021
Sammanfattning
Beslutet avser nybyggnation av ett flerbostadshus med 200 lägenheter, 4 lokaler mot
Kvarngatan samt källare. Sammanlagd bruttoarea för hela kvarteret är 16097 kvm. På
gården uppförs ett förråd. Under hela kvarteret finns en källaren med 72
parkeringsplatser, cykelparkering samt rullstols-, barnvagns- och lägenhetsförråd.
Grönytefaktorn uppgår till 0,6.
Kvarteret uppförs med mellan fyra upp till åtta våningar. Fasaderna putsas i följande
kulörer: grå-grön, ljusgrå, beige, vit samt brun. Sockelvåningen kläs med klinker eller
natursten. Balkongräcken utförs i smide i olika kulörer. Taken bekläs med sedumtak
eller plåt där solceller placeras. Fläktrummen utförs i sinusplåt av aluzink.
Tekniskt samråd och beslut om startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas.
För handläggning av detta ärende tas följande avgifter ut: bygglov 188 897 kr, anmälan
220 380 kr. Avgiften faktureras separat.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.
2.

Bygglov för flerbostadshus med 200 lägenheter och 4 lokaler beviljas enligt 9
kap 30 § plan och bygglagen (PBL)
Avsteg enligt BBR 1:21 medges för 20 st rum som ej klarar dagsljuskravet enligt
BBR 6:322

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr: BTN-0885/ 2020

TRÅDEN 2 Vasagatan 17 A-D, Max Siverts gatan 6 A-D
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 99 lägenheter och två
verksamhetslokaler (btn-0012/2018).
Beslutsunderlag
Ansökan och anmälan om kontrollansvarig inkom den 2020-12-04
Nybyggnadskarta inkom den 2021-02-02
Situationsplan inkom den 2021-02-18
Markplaneringsplan och ritning pergola inkom den 2021-02-18
Ritningar enligt handlingsförteckning, inkom den 2020-03-10
Material- och kulörbeskrivning inkom den 2021-02-04
Illustrationer, inkom 2021-02-02
Ytsammanställning och lägenhetsförteckning inkom 2021-02-22
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 2021-03-12
Sammanfattning
Beslutet avser nybyggnation av flerbostadshus som inrymmer 99 lägenheter och två
verksamhetslokaler placerade vid gatuhörn. Flerbostadshuset består av två
byggnadsvolymer, en lägre del längs Vasagatan om nio våningar och en högre del som
viker av mot M ax Sievertsgatan om 12 våningar.
Byggnaden mot Vasagatan utförs i rödbrunt tegel, vilt murförband med utstickande
horisontella ränder och ramar runt fönstren. M ot gården burspråk i puts. Den högre
byggnaden har rödbrunt tegel i kopparförband med varannan utstickande kopp som
varvas med löpförband. Lokalerna mot Vasagatan förses med stora glaspartier i fasad.
Bostäderna har balkonger och uteplatser mot gårdssidan. Den överst a våningen är
indragen och utgörs av takterrasser.
Kvarteret Tråden 1 och 2 byggs runt en gemensam gård med underliggande
parkeringsplan som har sin infart från Max Sievertsgatan. Parkeringsplanet ingår ej i
bygglovet. Det finns totalt 231 cykelplatser på fastigheten.
Avgift för bygglov: 184 470kr.
Avgift för anmälan tas ut i samband med startbesked.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

2.

Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus med två verksamhetslokaler
på fastigheten Tråden 2, Vasagatan 17 A-D, Max Siverts gatan 6 A-D enligt 9 kap
30 § plan och bygglagen (PBL)
Liten avvikelse avseende överskriden byggnadsarea, balkong över mark som ej
får bebyggas samt överkriden byggnadshöjd vid trapphus medges i enlighet 9
kap 31 b § plan och bygglagen (PBL).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr: BTN-0136/ 2021

Ansökan om strandskyddsdispens för kabeldragning
Beslutsunderlag
Fullmakt
Situationsplan
Ansökan, inkom 1 februari 2021
Följebrev
Komplettering, inkom 5 februari 2021
Komplettering, e-post daterad den 11 februari 2021
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 2 mars 2021

Sammanfattning
Den 1 februari 2021 har Vattenfall Eldistribution AB ansökt om dispens från
strandskyddsbestämmelserna vid I gelbäcken. Dispens söks för att anlägga serviskablar
och markkablar i närheten av bäcken samt över bäcken. Kablarna ska dras från ett
serviceskåp utanför strandskyddsområdet norr om I gelbäcken, via en bro i ett rör över
I gelbäcken och sedan anslutas till ett signalskåp söder om I gelbäcken. Cirka 6-8 meter
från bäcken ska kablarna grävas ner i ett 0,5 x 0,6 m stort schakt. Området ligger öster
om E18 i höjd med den planerade Tvärbanan. Arbetet kommer att pågå i fyra dagar.
Dispens medges då kabeldragningen bedöms tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan utföras utanför strandskyddsområdet. Sökande har redogjort för lämpliga
försiktighetsåtgärder. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt
och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer inte att påverkas.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
Byggnads- och tillståndsnämnden medger Vattenfall Eldistribution AB, org. nummer
556417-0800 dispens från strandskyddsbestämmelserna för att anlägga kablar vid och
över I gelbäcken.
Strandskyddsdispens medges under förutsättning att placering och arbete sker i enlighet
med inkommen ansökan samt att beskrivna försiktighetsåtgärder vidtas.
Följande försiktighetsmått ska följas:
1.

Samtliga arbetsfordon ska vara utrustade med spillberedskap.

2. Tankning av arbetsfordon ska ske på behörigt avstånd från I gelbäcken och
absorberade matta ska läggas ut under fordonet innan tankning utförs.
3. Schaktningsarbetet ska utföras så att grumling inte sker bäcken.
4. Vid olycka som exempelvis utsläpp av drivmedel eller grumling i bäcken ska
miljöenheten snarast kontaktas.

Justerandes signatur
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Gi l t i gh et st i d
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 §, 26 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 18b, 18h §§ miljöbalken
(1998:808) samt med hänvisning till 7 kap. 18 c § punkt 5, 7 kap. 18 f §, 7 kap. 25, 26 §§,
miljöbalken (1998:808).
Beslutet innebär inte att andra tillstånd, anmälningar eller medgivanden kan krävas som
exempelvis medgivande från berörda fastighetsägare.

Anmälan om jäv
Jimmy Sagar (V) och I nger Gran (L) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv.
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Utdragsbestyrkande

16 (19)

Byggnads- och tillståndsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-03-22

§ 34

Dnr: BTN-0929/ 2020

Svar på revisionsrapport - Granskning av livsmedelskontroll och
tillsyn enligt alkohollagen.
Beslutsunderlag
Revisionskrivelse från Sundbybergs stads revisorer den 15 december 2020.
EY revisionsrapport - Granskning av stadens livsmedelskontroll och tillsyn
enligt alkohollagen.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 12 mars 2021.
Förslag till svar på revisionsrapport den 12 mars 2021.

Sammanfattning
På uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomförde EY en revision av
byggnads- och tillståndsnämndens livsmedelskontroll och tillsyn enligt alkohollagen.
Syftet med granskningen var att bedöma hur dessa verksamheter följer lagen och
stadens egna riktlinjer.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att livsmedelskontrol len och tillsynen
enligt alkohollagen bedrivs ändamålsenligt i flera avseenden. Revisorerna har noterat att
förbättringar kan göras inom visa områden och lämnar rekommendationer till
nämnden.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Byggnads- och tillståndsnämnden godkänner förslag till svar på
revisionsrapport den 12 mars 2021, tillika förslag till åtgärder och skickar det till
revisorerna
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§ 35

Dnr: BTN-0134/ 2021

Månadsrapport för byggnads- och tillståndsnämnden per sista
februari 2021
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 15 mars 2021
Månadsrapport för byggnads- och tillståndsnämnden per feb 2021
Sammanfattning
Resultatet för byggnads- och tillståndsnämnden avseende perioden januarifebruari 2021 visar ett underskott på 0,9 mnkr jämfört med budget för perioden.
Nämndens totala intäkter för perioden är 1,5 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än
budget.
Nämndens totala kostnader för perioden är 0,2 mnkr lägr e än budget.
Enbart marginella prognosjusteringar har gjorts eftersom det är tidigt på året
och bedömningen görs att helårsbudgeten kommer att kunna hållas.

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1. M ånadsrapport för byggnads- och tillståndsnämnden per februari 2021
godkänns.
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§ 36

Dnr: BTN-0003/ 2021

Anmälan av delegationsbeslut mars 2021
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens skrivelse den 12 mars 2021.
Delegationslista den 22 mars 2021.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, å kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis en tjänsteperson
eller utskott. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under byggnads- och tillståndsnämndens överläggning yttrar sig I nger Gran (L), Cecilia
Spoerer (M P), och Johan Hallberg (M )

Byggnads- och tillståndsnämndens beslut
1.

Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes signatur
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