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Plats och tid

Stadshuset, KS-salen, kl 13:00-15:30

Beslutande

Anders Steen (C)
Kent Kärrlander (S)
Per-Olof Lindelöf (M)
Britt-Inger Pettersson (S)
Isac Gustafsson (KD)
Bengt-Göran Göth (L)
Torsten Ohlsson (M), ersättare för Roger Larsson (SD)

Ersättare

Sture Linder (S)
Magnus Liwing ( L)
Roland Svensson (S)

Övriga deltagande

Krister Ramebäck, ställföreträdande stadsbyggnadschef
Johan Forsgren, räddningschef
Elisabeth Johansson, sekreterare

Paragrafer

77-89

Utses att justera

Bengt-Göran Göth

Justeringens
plats och tid

Byggnadskontoret, 2016-06-22, kl 08:00

Underskrifter

Sekreterare

Elisabeth Johansson
Ordförande

Anders Steen
Justerande

Bengt-Göran Göth
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2016-06-22

Förvaringsplats

Byggnadskontoret

anslags nedtagande

2016-07-14

för protokollet
Underskrift
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Elisabeth Johansson
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§ 77
Godkännande av föredragningslistan
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att godkänna föredragningslistan.
_____

Sammanfattning
Till varje sammanträde sammanställs en föredragningslista där de ärenden,
som efter ordförandeberedning, ska handläggas på sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Val av justerare och tid för justering
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att Bengt-Göran Göth utses att justera protokollet,
- att protokollet justeras 2016-06-22, kl 08:00.
_____

Sammanfattning
Enligt byggnads- och räddningsnämndens reglemente, § 15, antaget av
kommunfullmäktige, 2002-08-27, § 102, reviderat 2011-06-14 och 201604-26, ska protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast inom
14 dagar från sammanträdesdagen.
Vid sammanträdet har nämnden att utse en ledamot som tillsammans med
ordföranden ska justera protokollet, samt att besluta om när protokollet ska
justeras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2016:4

Anmälan av delegationsbeslut, räddningstjänstens verksamhetsområde
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att godkänna redovisningen.
_____

Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut och avgivna tjänsteyttranden som fattats med
stöd av antagen delegationsordning för räddningstjänstens verksamhetsområde.
Redovisningen avser perioden 2016-04-29--2016-05-18.

Diarienr
2016:92
2016:94
2016:95
2016:100
2016:102
2016:103
2016:101

Justerandes sign

Fastighetsbeteckning/åtgärd
Ledungen 2, Mjölby, beslut daterat 2016-04-29
- tillstånd till annan behörig sotare
Oljekrukan 5, Mjölby yttrande daterat 2016-04-29
- nybyggnad av återvinningsanläggning
Viby-Olofstorp 4:4, Mantorp, yttrande daterat 2016-05-04
- nybyggnad av återvinningsanläggning
Inkvisitorn 14, Mjölby, yttrande daterat 2016-05-10
- uppförande av lagringstank för gas
Pumpen 1, Mjölby, yttrande daterat 2016-05-13
- nybyggnad av förrådsbyggnad
Polstjärnan 5, Mjölby, yttrande daterat 2016-05-13
- nybyggnad av skolpaviljong
Verkstadsskolan 1, Mjölby, yttrande daterat 2016-05-18
- nybyggnad av flerbostadshus.

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2016:117

Räddningstjänstens bokslutsprognos per 31 maj 2016
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att godkänna redovisningen.
_____
Sammanfattning
Räddningschefen har upprättat bokslutsprognos per 31 maj 2016 och lämnat
kommentarer därtill.
Driftbudget
DriftDriftbudget
budget
Budgetverksamhet
2016
2016
(tkr)
brutto
netto
Förvaltning
3 079
2 302
Räddningstjänst
24 373
21 355
Summa
27 452
23 657
Ackumulerat underskott (TB) per 1 januari 2016

Slagsummering
(tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Summa

Driftbudget
2016
brutto
0
20 339
3 016
3 097
1 000
27 452

Driftbudget
2016
netto
- 3 795
20 339
3 016
3 097
1 000
23 657

Prognos
2016-05-31
netto
2 372
21 657
24 029

Budgetavvikelse
netto
- 70
- 302
- 372
- 275

Prognos
2016-05-31
netto
- 4 089
20 295
3 001
3 855
967
24 029

Budgetavvikelse
netto
+ 294
+ 44
+ 15
- 758
+ 33
- 372

Kommentarer
- Av den totala avvikelsen kan cirka 150 tkr härledas till kostnader kopplade
till reparationer av fordon, oljeavskiljare på övningsfältet och larmsändare.
Ersättare för personal i utryckningstjänst samt rehabiliteringsärende har
inneburit kostnader på cirka 90 tkr.
- Intäkter för tjänster innebär ofta vissa ej budgeterade kostnader.
Exempelvis samköp med Boxholm innebär initialt den totala kostnaden för
Mjölby, som till del blir intäkt i samband med fakturering.
- Inga kostnadsbärande aktiviteter utöver de för året planerade kommer att
genomföras.
- Antalet insatser ökade med 17 % under 2015. Årets första fem månader
pekar på ytterligare ökning, 281 insatser jämfört med 267 för motsvarande
period 2015.
- Inga omdisponeringar mellan budgetverksamheter har förekommit.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Investeringsbudget
Investeringsprojekt
(tkr)
Ledningsfordon
Utlarmningsutrustning
Summa

Ackumulerat
utfall
2016-05-31
80
18
98

Årsprognos
2016-05-31
820
125
945

Beslutsunderlag
- Bokslutsprognos per 2016-05-31
- Missiv, 2016-06-09.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Totalbudget
2016
820
125
945

Budgetavvikelse
2016
0
0
0
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Dnr BRN/2016:78

Byggnads- och räddningsnämndens politiska del och byggnadskontorets bokslutsprognos per 31 maj 2016
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att godkänna redovisningen.
_____
Sammanfattning
Stadsbyggnadschefen har upprättat bokslutsprognos per 31 maj 2016.
Driftbudget
Driftbudget
Driftbudget
Budgetverksamhet
2016
2016
(tkr)
brutto
netto
Nämnd
317
317
Byggnadskontor
12 695
6 430
Summa
13 012
6 747
Ackumulerat överskott (TB) per 1 januari 2016, tkr:

Slagsummering
(tkr)

Driftbudget
2016
brutto

Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Summa

Driftbudget
2016
netto

0
8 951
700
2 961
400
13 012

- 6 265
8 951
700
2 961
400
6 747

Prognos
2016-05-31
netto
327
6 420
6 747

Budgetavvikelse
netto
- 10
+ 11
0
+ 212

Prognos
2016-05-31
netto

Budgetavvikelse
netto

- 6 846
9 117
710
3 379
387
6 747

+ 581
- 166
- 10
- 418
+ 13
0

Investeringsbudget
Investeringsprojekt (tkr)
Streetveiw, 3D visuallisering
Möbler och inventarier
Summa

Ackumulerat
utfall
2016-05-31
0
0
0

Beslutsunderlag
- Bokslutsprognos per 31 maj 2016
- Nyckeltal per 31 maj 2016
- Missiv, 2016-05-31.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Årsprognos Totalbudget
2016-05-31
2016
250
167
417

250
167
417

Budgetavvikelse
2016
0
0
0
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Dnr BRN/2013:191

Detaljplan, Vallsberg 7:83 med flera - samråd om planförslag
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att uppdra till byggnadskontoret att samråda med berörda om detaljplaneförslaget, samt
- att anordna samrådsmöte den 16 augusti kl. 17:00, i Väderstad skola.
_____

Bakgrund, huvuddrag och syfte
Service- och teknikförvaltningen har 2013-06-19 begärt att byggnadsoch räddningsnämnden ändrar detaljplanen för fastigheten Vallsberg 7:83
i Väderstad.
Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2013-09-23, att uppdra till
byggnadskontoret att upprätta en ny detaljplan för området.
Bakgrund till ändring av planen är att nuvarande fastighetsindelning inte
överensstämmer med gällande detaljplan. Väster om väg 944 (Vallsbergsvägen) finns ett område som är planlagd som allmän plats, park, men som
i själva verket utgör del av industrifastigheten Vallsberg 7:83.
Den allmänna platsen, som fortsätter norrut på del av Vallsberg 7:65 var
ursprungligen avsedd som en skyddszon mellan industriområdet och
bostadsbebyggelsen på motsatt sida av väg 944. Berörda verksamheter
har måttlig omgivningspåverkan.
Syftet med detaljplanen är att pröva utökad byggrätt för befintlig industriverksamhet från 25 % till 50 % och att låta allmän platsmark, park som
är planlagd utmed väg 944 övergå i industrimark och ingå i angränsande
industrifastighet.
Kontorets bedömning
Byggrätten utökas från 25 % till högst 50 % av fastighetens area, vilket är
brukligt för verksamhetsmark. Kommunen har inget intresse att förvärva
marken som Hellstens Mekaniska AB nyttjar.
Beslutsunderlag/samrådshandlingar, juni 2016
- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Bedömning av miljöpåverkan
- Missiv, 2016-06-20.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN/2016:112

Detaljplan, XXXXX 7 - planuppdrag till byggnadskontoret samt
samråd om planförslag
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att uppdra till byggnadskontoret att upprätta ny detaljplan för XXXXX 7,
samt
- att uppdra till byggnadskontoret att samråda med berörda om detaljplaneförslaget.
_____

Bakgrund, huvuddrag och syfte
Byggnads och räddningsnämnden beslutade den 28 september 2015,
- att bevilja positivt planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten
XXXXX 7. Fastighetsägaren önskar inreda byggnaden med bostäder
och centrumändamål.
Efter samråd med länsstyrelsen har meddelats att ändring av detaljplan inte
är möjligt när användningen i planen ändras, då krävs att en ny detaljplan
upprättas, därför tas nu en ny detaljplan fram.
Kontorets bedömning
För fastigheten gällande plan anger planbestämmelse, A (allmänt ändamål),
och innebär verksamheter i allmänhetens tjänst som ska drivas av staten.
Bestämmelsen innebär en belastning för fastigheten då staten inte längre
driver verksamhet där, och bygglov för annat än statlig verksamhet inte
kan beviljas.
Byggnaden ligger i ett centralt läge och att tillskapa nya bostäder och centrumverksamheter är ett prioriterat mål.

Beslutsunderlag/samrådshandlingar, maj 2016
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Bedömning av miljöpåverkan
- Missiv, 2016-06-20.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN 2015-000213

XXXXX 17, Skänninge – medgivande av avvikelse från planbestämmelserna för tillbyggnad av enbostadshus
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att enligt 9 kap 31b §, plan- och bygglagen PBL (2010:900), medge liten
avvikelse från planbestämmelserna avseende byggande på mark som inte
får bebyggas, samt
- att återremittera ansökan om bygglov till byggnadskontoret för vidare
handläggning.
_____

Sammanfattning
NN, Skänninge, har 2015-06-08, inkommit med en ansökan om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus med en yta om 30 kvadratmeter i två plan,
mark- och källarplan.
Tillämpliga planer och bestämmelser
För fastigheten gäller en detaljplan med beslutsdatum 1985-09-03. Fastigheten XXXXX 17, är belägen i centrala Skänninge i område med kulturhistorisk bebyggelse, samt viss ny bebyggelse.
I detaljplanen anges ingen byggrätt för fastigheten XXXXX 17. Byggrätten
anges genom bestämmelsegränser som följer huvudbyggnadens fasad. För
byggande av komplementbyggnad markeras i planen en yta om cirka 35
kvadratmeter. Resterande mark är så kallad prickmark, mark som inte får
bebyggas.
Fastigheten har en areal om 987 kvadratmeter och har bebyggts med 102
kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 11 procent bebyggd yta på fastigheten.
Kontorets bedömning
Den föreslagna tillbyggnaden med en yta om 30 kvadratmeter placeras på
mark som enligt planen inte får bebyggas (prickad mark). Avvikelsen
bedöms inte som en liten avvikelse.
Av 9 kap 25 §, plan- och bygglagen, framgår att, om ansökningen avser en
åtgärd som innebär en avvikelse, bland annat från en detaljplan ska byggnadsnämnden underrätta fastighetsägare/sakägare som berörs och ge dem tillfälle
att yttra sig över ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Berörda sak-/fastighetsägare har ännu inte underrättats om ansökan och
beretts tillfälle att yttra sig.
Beslutsunderlag
Handling
- Ansökan
- Situationsplan/primärkarta
- Fasadritning
- Planritning
- Stadsplan - Tullnären 1985
- Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-26

Beslutet skickas till
Bygglovhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ankomstdag
2015-06-08
2016-04-25
2016-04-25
2016-04-25
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Dnr BRN 2016-000146

XXXXX 7, Skänninge – medgivande av avvikelse från planbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att enligt 9 kap 31b §, plan- och bygglagen PBL (2010:900), medge liten
avvikelse från planbestämmelserna avseende högsta tillåtna byggnadsyta
och färgsättning på takpannor, samt
- att återremittera ansökan om bygglov till byggnadskontoret för vidare
handläggning.
_____

Bakgrund
NN, Skänninge, har 2016-04-25 inkommit med en ansökan om bygglov för
nybyggnad av enbostadshus med vidbyggt garage.
Av inlämnade bygglovshandlingar framgår att byggnadsytan uppgår till
328 kvadratmeter och som taktäckningsmaterial anges svarta betongpannor,
eftersom svarta solpaneler kommer att installeras.
Planer och bestämmelser
För fastigheten XXXXX 7 gäller en detaljplan med beslutsdatum 201309-23. Planbestämmelserna anger en byggrätt om 25 procent av fastighetsarealen, vilket motsvarar 323 kvadratmeter av 1.295 kvadratmeter.
I planen anges tegelröda pannor eller plåt/bandtäckning som taktäckningsmaterial.

Kontorets bedömning
Den föreslagna byggnadsytan om 328 kvadratmeter innebär en överyta
motsvarande 5 kvadratmeter, cirka 1,5 procent och det tillsammans med
svarta betongpannor, avviker från planbestämmelserna. Avvikelsen
bedöms inte som en liten avvikelse.
Inom detaljplaneområdet har byggnads- och räddningsnämnden medgivit
avvikelse för svarta takpannor i samband med installation av svarta solpaneler, för att skapa en helhetsbild gällande färgsättning av tak.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Av 9 kap 25 §, plan- och bygglagen, framgår att, om ansökningen avser en
åtgärd som innebär en avvikelse, bland annat från en detaljplan ska byggnadsnämnden underrätta fastighetsägare/sakägare som berörs och ge dem tillfälle
att yttra sig över ansökan.
Berörda sak-/fastighetsägare har ännu inte underrättats om ansökan och
beretts tillfälle att yttra sig.

Beslutsunderlag
Handling
- Ansökan
- Situationsplan
- Fasadritning, nr 01-01
- Fasadritning, nr 01-03
- Planritning, nr 01-02
- Sektionsritning, nr 01-04

Ankomstdag
2016-05-17
2016-04-25
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-03
2016-06-03

Beslutet skickas till
Bygglovhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BRN 2016-000110

Oljekrukan 5 (Skogsvägen, Mjölby) - ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att enligt 9 kap 31b §, enligt 9 kap 31b§, plan- och bygglagen PBL
(2010:900), avslå ansökan för återvinningsanläggning, då placeringen
kommer att ske på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas
(så kallad punktprickad mark).
- att, enligt 2 kap 5 § p 5, plan- och bygglagen PBL (2010:900), bedöms
marken som avses och anläggningens placering inte som lämplig, då det
föreligger risk för olyckor, då trafiksituationen påverkas vid tömning av
containrar och behållare.
_____

Bakgrund
Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, Box 17033, 104 62
Stockholm, har 2016-04-01 inkommit med en ansökan om bygglov för
återvinningsanläggning.
Av inlämnade handlingar framgår att anläggningen placeras utmed Skogsvägen, vid korsningen Edlundsgatan. Anläggningen omfattar containrar
och behållare för insamling av returförpackningar, returpapper och
returglas.
Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, ansökte under 2013
om tidsbegränsat bygglov till och med 2018-06-14 för återvinningsanläggning med samma placering och utformning som denna ansökan.
Byggnadskontoret beviljade 2015-10-21, ett tidsbegränsat bygglov till och
med 2018-06-14. Beslutet överklagades av närboende och Länsstyrelsen
upphävde beslutet 2016-03-04. Som motivering angavs att nämnden i sitt
beslut inte motiverat varför åtgärden betraktas som tillfällig, och fann
därmed att åtgärden inte avser att tillgodose ett tillfälligt behov.
Planer och bestämmelser
Återvinningsanläggningen placeras på mark utmed Skogsvägen som enligt
gällande detaljplan med beslutsdatum 1980-10-21, inte får bebyggas (så
kallad prickmark).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samråd
Ägarna till fastigheterna Mjölet 1, Oljekrukan 5 och XXXXX 9 och 16,
samt miljönämnden, räddningstjänsten och kommunstyrelsens förvaltning
har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Samrådsyttranden
Ägarna till fastigheterna Mjölet 1, Oljekrukan 5 och Taffeln 16 har framfört erinringar mot återvinningsanläggningens placering. Ägarna framför
i huvudsak att placeringen är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt samt
besvärande höga ljudnivåer för boende vid bland annat tömning av
containrar och behållare.
Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen framför att läget på
återvinningsstationen vid Skogsvägen inte är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och förordar att en lämpligare plats i närområdet lokaliseras
där hämtning och skiftning av containrar sker helt utanför gatumark.
Miljönämnden och räddningstjänsten har inte framfört några erinringar.
Kommunicering
Sökanden har delgivits byggnadskontorets tjänsteskrivelse med förslag till
beslut och beretts tillfälle att lämna skriftliga synpunkter senast 2016-06-20.
Kommuniceringsyttrande
Sökanden framför i e-postmeddelande 2016-06-07, att bygglov ska ges
enligt 9 kap 31 § c, vilket innebär att efter att genomförandetiden för en
detaljplan har gått ut, får bygglov utöver vad som följer av 31 b §, ges för
en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden, är förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller
ett allmänt intresse.
Kontorets bedömning
Kontoret bedömer att placeringen är olämplig som en permanent lösning,
dels då anläggningen placeras på mark som inte får bebyggas samt att
närboende blir frekvent störda av buller vid bland annat tömning av
insamlingscontainrar/behållare.
Av inkomna remisyttranden från berörda fastighets-/sakägare framgår bland
annat att det kan uppstå problem med trafikrörelser vid tömning som hindrar
annan trafik på gatan och i korsningen med risk för olyckor.
Mjölby kommun, genom service- och teknikförvaltningen har i yttrande
framfört att platsen är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och förordar att
en lämpligare plats lokaliseras i närområdet.
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Byggnadskontoret föreslår att nämnden beslutar att avslå ansökan om
bygglov för återvinningsanläggningen.

Beslutsunderlag
Handling
- Ansökan med följebrev
- Beskrivning av behållare
- Fasadritning – plank
- Situationsplan/förenklad nybyggnadskarta
- Foto
- Yttranden från ägarna till fastigheterna;
- Mjölet 1 och Oljekrukan 5
- XXXXX 9
- XXXXX 16
Räddningstjänstens yttrande
Miljönämndens beslut/yttrande
Kommunstyrelsens förvaltnings yttrande
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-30
Kommunicering, daterad 2016-06-08
FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingens
e-postmeddelande /yttrande

Ankomstdag
2016-04-01
2016-04-01
2016-04-01
2016-04-01
2016-04-01
2016-05-19
2016-05-11
2016-05-23
2016-05-02
2016-05-03
2016-05-20

2016-06-07

Beslutet skickas till

FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Box 17033,
104 62 Stockholm, rek+mb
Ägarna till fastigheterna;
- Mjölby 1 – Hsb Brf Mjölet i Mjölby, Box 1993, 581 19 Linköping
- Oljekrukan 5 – Hsb Brf Oljekrukan 1 Mjölby, Box 1993,
581 19 Linköping
- XXXXX 9 – NN1 och NN2, Mjölby
- XXXXX 16 – NN3 och NN4, 602 10 Norrköping
- Mjölby 40:3 – Mjölby kommun, kommunledningskontoret, 595 80 Mjölby
Miljönämnden

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga
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Dnr BRN/2016:4

Anmälan av delegationsbeslut, byggnadskontorets verksamhetsområde
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
- att godkänna redovisningen.
_____

Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut som fattats av förvaltningschef och bygginspektör med stöd av byggnads- och räddningsnämndens delegationsordning,
antagen 2013-10-21, § 161.
Redovisningen avser perioden 2016-05-16--2016-06-10.

Beslutsunderlag
- Utdrag ur diarie-/ärendehanteringssystem ByggR,
perioden 2016-05-16--2016-06-10.
- Missiv, daterat 2016-06-10.
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Dnr BRN/2016:5

Delgivningar, meddelanden m m
Sammanfattning
Beslut, meddelanden mm som delges nämnden för kännedom;
Länsstyrelsen/naturvårdsenheten
Dnr BRN 2016-00062

- Beslut 2016-05-23, dnr 526-4828-16 – godkännande av nämndens beslut
2016-04-25, § 59, strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, befintligt växthus och brygga.
Kommunstyrelsen
Dnr BRN/2015:219

- KS § 93/2016-05-18 – tilläggsanslag år 2016 för tjänst som bygglovshandläggare/bygginspektör samt beaktande av resterande del av begäran om
anslag i ordinarie budgetprocess år 2017.
Dnr KS/2016:82/BRNs handlingsnummer 2016:665

- KS § 97/2016-5-18 – riktlinjer för medborgarförslag.
Byggnadskontoret
- Redovisning av inkomna bygglovsärenden m m, perioden
2016-05-16--2016-06-10.
_____

Byggnads- och räddningsnämnden tar del av redovisade delgivningar.
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§ 89
Informations- och diskussionspunkter
Räddningschef Johan Forsgren informerar om;
- Höjning av sotningstaxor, i enlighet med fastställt sotningsindex. Taxan höjs med 2,21 % från och med 2016-06-01.
Ställföreträdande stadsbyggnadschef Krister Ramebäck informerar om;
- Personalärenden; rekrytering av planarkitekt och bygglovshandläggare/inspektör.
_____

Byggnads- och räddningsnämnden tar del av informationen.
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