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§ 136

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/10

Upprop och val av justeringsperson
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
•

Ann-Christin Råberg (S) väljs till att justera dagens protokoll.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 137

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/11

Godkännande av föredragningslista och genomgång av ärenden
Ärendebeskrivning
Dagens sammanträde inleds med genomgång av ärendena på föredragningslistan.
Berörda handläggare föredrager sina respektive ärenden.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 138

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/12

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas som information:
1. Länsstyrelsens beslut 2021-11-16 som avslår överklagandet på byggnadsnämndens
beslut den 9 augusti 2021 (delegation) om att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och gästhus/förråd på fastigheten Viks fiskeläge 30:1 (dnr 2021-289).
Mark- och miljödomstolens beslut 2021-11-23 som avslår överklagandet på Länsstyrelsens beslut den 14 juni 2021 som i sin tur upphävde byggnadsnämndens beslut den
16 februari 2021 § 20 om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Gladsax 34:69 (dnr 2020-752 och 2021/15 Evol)
2. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-11-29 som undanröjer Länsstyrelsens beslut
och återförvisar målet dit för ny handläggning. Länsstyrelsens beslut 2021-08-05 som
upphävde byggnadsnämndens beslut och visade ärendet åter till kommunen för fortsatt
handläggning avseende beslutet den 29 mars 2021 (delegation) för beviljat bygglov för
ändrad användning av del av ekonomibyggnad till restaurang och servering på fastigheten Hannas 11:10 (dnr 2020-908).
3. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-11-19 med ändring av Länsstyrelsens beslut
beviljar mark- och miljödomstolen strandskyddsdispens för uppförandet av tillbyggnad
av den befintliga bostaden och fastställer tomtplatsavgränsningen i enlighet med vad
som markerats på karta i domsbilaga 2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt. (dnr 2019-681)
4. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-11-19 med ändring av Länsstyrelsens beslut
beviljar mark- och miljödomstolen strandskyddsdispens för uppförandet av tillbyggnad
av den befintliga bostaden och fastställer tomtplatsavgränsningen i enlighet med vad
som markerats på karta i domsbilaga 2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt. (dnr 2019-681)
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

7

Byggnadsnämnden

§ 139

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/27

Information - AKP (Arkitektur- och kulturmiljöprogram)
Ärendebeskrivning
Anna Eliasson, stadsarkitekt/avdelningschef och Ina Jacobsen, planarkitekt presenterar
programmet inför granskning. Granskningstiden är satt till 1 februari – 22 april 2022. Beslut om granskning i samhällsplaneringsnämnden planeras till januari 2022, och antagande
i kommunfullmäktige juni 2022.
Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet syfte är att vara ett strategiskt verktyg, ett kunskapsunderlag. Programmet ska vara rådgivande, pedagogiskt och inspirerande.
Programmet är helt digitalt och ett tillägg till kommunens översiktsplan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 140

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/13

Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän och ordförande i enlighet
med byggnadsnämndens delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Anmälningspliktiga ärenden (ByggR) november 2021
Avskrivningar – Louise Cederlund
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar – Pannnida Khammeeseenon
Avvisning – Kristina Skaneland
Avvisning – Torvald Bennäs
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Slutbesked - Pannnida Khammeeseenon
Startbesked - Ann-Sofie Nerheden
Startbesked - Pannnida Khammeeseenon
Lovärenden (ByggR) november 2021
Avskrivningar – Torvald Bennäs
Avskrivningar – Eva Ferlinger
Avskrivningar – Kristina Skaneland
Avskrivningar - Louise Cederlund
Avskrivningar – Stephanie Harudd
Avvisningar – Louise Cederlund
Avvisningar – Torvald Bennäs
Avvisningar – Kristina Skaneland
Beslut om förlängd handläggningstid – Eva Ferlinger
Beslut om förlängd handläggningstid – Torvald Bennäs
Beslut om förlängd handläggningstid – Kristina Skaneland
Bygglov – Eva Ferlinger
Bygglov – Torvald Bennäs
Bygglov – Stephanie Harudd
Bygglov – Camilla Hedin
Bygglov – Kristina Skaneland
Bygglov – Louise Cederlund
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 140 forts

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/13

Bygglov och startbesked – Louise Cederlund
Bygglov och startbesked – Kristina Skaneland
Bygglov och startbesked – Torvald Bennäs
Bygglov och startbesked – Camilla Hedin
Bygglov och startbesked – Stephanie Harudd
Förhandsbesked – Malin Heikenberg
Rivningslov – Kristina Skaneland
Slutbesked – Pannida Khammeeseenon
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Slutbesked – Kristina Skaneland
Startbesked – Nicklas Eriksson
Startbesked – Pannida Khammeeseenon
Startbesked – Kristina Skaneland
Strandskyddsärenden (ByggR) november 2021
Avskrivningar strandskydd – Stephanie Harudd
Avskrivningar strandskydd – Kristina Skaneland
Avskrivningar strandskydd – Louise Cederlund
Strandskyddsdispens – Louise Cederlund
Strandskyddsdispens – Kristina Skaneland
Tillsynsärenden (ByggR) november 2021
Avskrivningar- Seth Dahlqvist
Slutbesked/Slutbevis (Evolution) november 2021
Slutbesked – Ann-Sofie Nerheden
Förrättningar (Evolution) november 2021
Fastighetsbildningsärenden – Eva Ferlinger
Avskrivningar (Evolution) november 2021
Stephanie Harudd
Beslutsunderlag
Förteckning delegeringsbeslut ByggR, 2021-11-01—2021-11-30
Förteckning delegeringsbeslut Evolution 2021-11-01—2020-11-30

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 140 forts

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/13

BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som framgår av bilagor.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

§ 141

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/71

Hoby 15:41 - bygglov - nybyggnad av ett fritidshus
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inom fastigheten Hoby
15:41. Önskemålet är en tomtplats/byggrätt, ett fritidshus, inom västra delen av fastigheten.
Fastigheten är belägen vid Holmåkravägen, sydväst om Skillinge.
Fastighetens areal är 2 736 kvm.
Marken inom fastigheten är gräsmark. Marken har tidigare varit odlingsmark. Flygfoto
från 2007 och tidigare visar odlingsmark, senare flygfoto visar gräsmark.
Historik:
12 september 2005 beslutade byggnadsnämndens om positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus inom Hoby 15:14. Avstyckning och bildande av fastigheten Hoby 15:41
genom lantmäteriförrättning 2008-02-11.
Den 6 februari 2009 beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom västra delen
av fastigheten. Bygglov för ändring beviljades 29 maj 2009.
Byggloven utnyttjades inte. Sökande/fastighetsägare är desamma nu som tidigare, i rubricerat ärende och i tidigare bygglovsärenden. Disponering/placering och hustyp är i stort
detsamma nu som då. I rubricerat ärende prövas främst lokalisering (byggrätt i området).
Förvaltningens bedömning och redogörelse av ärendet och remissvar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 2021.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29
Kartor och flygfoto
Bemötande av remissvar
Remissvar
Ansökan om bygglov
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.1
Bemötande från sökanden, daterat 2021-12-09

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

§ 141 forts

Dnr 2021/71

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Bevilja ansökan om bygglov. Bygglov har beviljats tidigare men
löpt ut. Marken är inte att betrakta som brukningsbar åkermark. Aktuell placering är utanför strandskyddat område.
Ann-Christin Råberg (S): Avslå ansökan om bygglov i enlighet med förvaltningens beslutsförslag. Vid tidigare prövningar hade kommunens ÖP inte vunnit laga kraft
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat bevilja ansökan
om bygglov.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
JA-röst för bifall
NEJ-röst för avslag
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster (Kristina Nilsson (M), Jan Persson (C), Ylva Stockelberg-Deilert (L), PerOve Nilsson (SD) och Anders Johnsson (M)) mot 4 NEJ-röster (Ann-Christin Råberg (S),
Fredrik Olsson (S), Bengt Bengtsson (S) och Mats Möller (FI) beslutar nämnden bevilja
ansökan om bygglov.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Bygglov har beviljats tidigare men löpt ut. Marken är inte att betrakta som brukningsbar
åkermark. Aktuell placering är utanför strandskyddat område.
•

Ansökan om bygglov beviljas. (9 kap. 31 § PBL)

•

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig (10 kap. 9 § PBL.)

•

Kontrollansvarig är

•

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked meddelats.

•

Tekniskt samråd krävs i detta ärende och ska hållas innan startbesked kan ges.
Justerandes sign

.

Protokollsutdrag intygas:
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§ 141 forts

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/71

Ni kallas till tekniskt samråd. Ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för att bestämma
tid med en byggnadsinspektör.
Lämpliga handlingar att lämna in före tekniskt samråd:
förslag till kontrollplan
konstruktionshandlingar
dimensioneringskontroll
teknisk beskrivning
ventilationsritningar
vatten och avloppsritningar
markradonundersökning
energibalansberäkning (om huset kommer att användas mer än 25 % av en energiårsförbrukning eller nyttjas mer än 4 månader per år)
brandskyddsbeskrivning (brandskyddsdokumentation)
fuktsäkerhetsprojektering
prestandadeklaration eldstad
……………………………………
För en snabbare handläggning bör handlingarna inkomma senast fem arbetsdagar före tekniskt samråd.
I samband med granskning av inkomna tekniska handlingar kan ärendet behöva kompletteras med ytterligare handlingar.
Upplysningar
Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Vanligtvis vinner
beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidning förutsatt
att ärendet inte överklagas. För information om kungörelsedatum, se
https://poit.bolagsverket.se/poit
Eventuella överklaganden meddelas.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska byggnadsnämnden kontaktas för godkännande.
Fastighetens nordöstra del ingår i område som omfattas av strandskydd för Kvarnbybäcken.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

§ 141 forts

Dnr 2021/71

Strandskyddet är en förbudslag som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten (miljöbalken 7 kapitlet 13 §).
Inom strandskyddat område gäller följande: Nya byggnader får inte uppföras. Anläggningar eller anordningar (exv staket, bersåer, trädgårdsgångar) som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området får inte utföras. Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten (exv trädfällning, schaktning) får inte utföras. Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter får inte vidtas.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i enlighet med 2 kap. 10 §
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Yttranden från Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA ska följas och beaktas.
I detta ärende krävs utstakning och eventuell lägeskontroll. Behörighet krävs. MBKenheten kan åta sig mätningsuppdrag, ring Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Kostnader
för utstakning mm debiteras separat.
Skorsten (trivseleldning): Vid eventuellt framtida befogat klagomål gällande rökolägenhet
kan miljöförbundet genom beslut komma att begränsa användandet av eldstaden.
Avgift
Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige
Bygglov
22 230 kronor
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgiften reduceras eftersom tidsfristen för handläggning har löpt ut. Avgiftsdel för bygglovsbeslut och expediering/kungörelse reduceras med hela beloppet. Del av avgift för tekniskt samråd m.m reduceras inte.
Avgift med reduktion
Bygglovshandläggning
Teknisk handläggning

0 kronor
11 337 kronor

Reservationer
Ann-Christin Råberg (S), Fredrik Olsson (S), Bengt Bengtsson (S) och Mats Möller (FI)
reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 141 forts

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/71

_______

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Grannar (meddelande om beslutet)
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga Byggnadsnämndens beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,
Byggnadsnämnden, 272 80 SIMRISHAMN.
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.
Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska
ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar
eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta.
Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för
ombudet sändas med.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 142

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/72

Gislöv 33:11 – förhandsbesked, nybyggnad av ett enbostadshus med garage/verkstad
Ärendebeskrivning
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage/verkstad inom Gislöv 33:11. Önskemålet är en tomtplats/byggrätt inom fastighetens
norra del.
Fastigheten är belägen sydöst om byn Gislöv. Berört område inom fastigheten nås via Gislingavägen.
Området i stort, området inom fastigheten inklusive det berörda området, är odlingsmark.
Inom fastigheten finns en gård (bostadshus och ekonomibyggnader). Gården - Skönadals
Gård - nås via Hammarsvägen. På gården bedrivs, förutom lantbruk, Skönadals bed & breakfast. (Bygglov november 2004 för ändring från stall till bed & breakfast. Slutbevis januari 2007.)
Landsbygdsområdet i stort består av odlingsmark. I området finns gles och spridd bebyggelse.
Fastighetens areal är cirka 33 hektar (329 743 kvm). Föreslagen tomtplats är cirka 1 800
kvm.
Förvaltningens bedömning och redogörelse av ärendet och remissvar framgår av tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 2021.

Berörda myndigheter, sakägare och fastighetsägare har beretts tillfälle till yttrande.
Remissvar föreligger från Länsstyrelsen, Trafikverket, Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Österlen VA.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-29
Kartor och flygfoto
Remissvar
Ansökan om förhandsbesked
Kommunens översiktsplan - kap 3A och 3B.1
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 142 forts

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/72

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Johnsson (M): Återremiss till sökande
Bengt Bengtsson (S): Avslå ansökan om bygglov
Beslutsgång återremiss
Ordförande ställer proposition på förslag om återremiss och finner att nämnden beslutat att
återremittera ärendet till sökanden.
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
•

Ärendet återremitteras till sökanden för:

-

redovisning av VA-lösning
redovisning av infart till fastigheten
redovisning av alternativ placering, närmre befintliga vägar

_______
Beslutet expedieras till:
Sökande

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 143

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/73

Ravlunda 11:14 - förhandsbesked - nybyggnad av ett enbostadshus och
garage
Ärendebeskrivning
På begäran av sökanden utgår ärendet vid dagens sammanträde.
Sökanden har återkallat sin ansökan.
_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/74

Ravlunda 29:21 - förhandsbesked - nybyggnad av ett fritidshus
Ärendebeskrivning
På begäran av sökanden utgår ärendet vid dagens sammanträde.

_____

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 145

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/75

Intern kontrollplan 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde 2020 en risk- och väsentlighetsanalys avseende byggnadsnämndens verksamhet, i enlighet med reglemente för intern kontroll beslutad av Kommunfullmäktige 20 maj 2013, § 61. Analysen uppdaterades 29 mars 2021 och
bedöms fortfarande vara aktuell och relevant för verksamheten. Analysen har gjorts utifrån
kommunens mall för framtagande av kontrollplan för intern kontroll.
Vid risk- och väsentlighetsbedömningen används följande matris:
Risk (sannolikhet)
5 - Mycket sannolik
4 - Sannolik
3 - Möjlig
2 - Mindre sannolik
1 - Osannolik

4
3
2
1
0

5
6
7
8
4
5
6
7
3
4
5
6
2
3
4
5
1
2
3
4
12 - Lind- 3 - Känn- 4 - Allvar- 5 - Mycket VäsentligFörsumbar rig
bar
lig
allvarlig het (konsekvens)

Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk,
verksamhetsmässig eller annan konsekvens. Olika processer/kontrollpunkter måste ställas
mot varandra. Kontrollkostnaden måste alltid vägas upp mot de konsekvenser som uppstår
vid fel. Från och med väsentlighets- och riskpoäng 3 bör frågan hållas under uppsikt.
Analysen har resulterat i följande:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risker
Fel i myndighetsutövning, följer lagar och regler
Fel i myndighetsutövning utifrån politiska beslut mot tjänsteskrivelse
När beslut av principiellt skäl måste tas i
nämnd
När beslut vinner laga kraft, ok att börja
Jävsituationer
Mutor
Överskridande myndighetsutövning (andra
myndighetskrav)
Har rätt att fatta beslut enligt delegationsordningen
Handläggning av bygglov, tolkning av liten
Justerandes sign

Sannolikhet
3

Konsekvens
2

Värde
3

4

4

6

2

3

3

2
1
0
4

4
2
0
4

4
1
0
6

0

1

0

4

3

5
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11
12
13
14
15
16
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avvikelse
Anmälningsärenden, tidspress vid hantering och
fel
Byggprocess efter bygglov, uppfylla lagkrav
Handläggning av tillsyn, hänvisning till rätt
lagar
Handläggning av strandskydd, upphävs av länsstyrelsen
Handläggning av förhandsbesked, saknar viktiga villkor
Fel information vid kommunicering till medborgare
Fakturering, fel på avgift
Diarieföring – digitala ansökningar (ifall system
inte fungerar)

2

2

2

4
3

2
3

4
4

4

3

5

3

3

4

X

2

4

4

X

2
0

2
3

2
2

X

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit med de punkter som är markerade med x i valkolumnen i den interna kontrollplanen för 2022.
Förändringar sedan 2021:
• Risk nr 1 har valts bort för att ge plats åt risk nr 15 som bedöms mer aktuell 2022.
• Risk nr 7 har valts bort och ersätts med risk nr 14. Enheten hanterar många förhandsbesked och många beslut upphävs, främst vid positivt utfall. Villkor kan förtydliga ställningstaganden som gör att våra beslut står sig.
• Risk nr 12 ligger kvar avseende kontroll av tillsyn då tillsynsarbetet fortsatt är aktuellt och behöver trappas upp ytterligare 2022 för att inte ärendeskulden ska öka.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-02
Intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2022
Reglemente intern kontroll, KF 2013-05-20, § 61
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna den interna kontrollplanen för byggnadsnämnden 2022.

_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
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Nämndplan 2022-2026 (Budget 2022)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 193, att fastställa driftbudgeten för
2022–2026, dvs nämndernas ramar samt finansieringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till nämndplan 2022–2026 med driftbudget och nämndmål med tillhörande nyckeltal för byggnadsnämnden.
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett den 7 december 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-03
Förslag till nämndplan 2022-2026 (med driftbudget och nämndmål)
BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
•

Godkänna nämndplan 2022–2026, inklusive driftbudget, nämndmål och nyckeltal för
Byggnadsnämnden.

_______

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

23

Byggnadsnämnden

§ 147

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/14

Aktuell information / förvaltningschefens information
Ärendebeskrivning
Åsa Simonsson, förvaltningschef informerar:
Bra och utökat samarbete med Kontakt Simrishamn. Kommer att ha månadsmöte
Anders Johnsson, ordförande informerar:
Vinnare av arkitekturpriset är utsedd. Priset delas ut 15 december 2021.
_____
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