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Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd: Byggnadsnämnden Förvaringsplats: Samhällsbyggn.förvaltn. 

Sammanträdesdatum: 2017-03-23 Justeringsdatum: 2017-03-27  

Anslagsdatum: 2017-03-27  Anslagets nedtagande: 2017-04-17  

Bevis om tillkännagivande av 
justering:
  

………………………………………… 

 
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

 

 
 

Sammanträdestid: 2017-03-23 kl. 09.15- 10.50 

Lokal: Borgmästaren, Lysekils stadshus 

Ledamöter: 

Bo Göthesson (S), ordf. 
Mikael Wennergren (LP), vice ordf. 
Yngve Larsson (L) 
Christer Hammarqvist (C) 
Leif Ahl (K) 
Siw Linnér (S) 
Sverker Johnsson (S) ersätter Daniel Arvidsson (SD) 
Astrid Pedersen (M) ersätter Ulf Hanstål (M) 
Lars-Olof Stilgård (LP) 
Inge Löfgren (MP) 
Bo Gustafsson (LP) 
 

Icke tjänstgörande ersättare: 

 

Tjänstemän: 

Anna Wigell, tf. chef plan- och bygg 
Marie-Louise Bergqvist, förvaltningschef  
§§ 31-34 

 

 

 
Paragrafer: 31-38 

Sekreterare: 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 

Ordförande: 
………………………………………………………. 
Bo Göthesson (S) 

Justerare: 
………………………………………………………. 
Christer Hammarqvist (C) 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

Övriga tjänstemän 
 
Mats Carlsson, stadsarkitekt 
Louise Öryd, handläggare för GIS, mät och samhällsplanering §§ 31-34   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

 

§ 31 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Nämnden fastställer dagordningen för sammanträdet med följande tillägg:  
 
§ 35 
 
Information om ny lagstiftning och nytt regelverk.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 32 
 
Sammanställning februari månads bygglovsärenden och redovisning av 
bygglovenhetens delegerade beslut samt redovisning av 
bostadsanpassningsbidrag från februari 2017 
 
Sammanställning över inkomna ansökningar/anmälan och utgående beslut, samt samman-
ställning av ”öppna” ärenden och överklagade beslut. 
 
Beviljade delegationsbeslut februari: 

 13  beviljade bygglov på delegation 

 12  utfärdade startbesked 

 16  utfärdade slutbesked 
 
 
Sammanställning över beviljade bostadsanpassningsbidrag. 
 
Bostadsanpassningsbidrag februari: 

 3   beviljade bidrag Lysekils kommun   

 3   beviljade bidrag Munkedals kommun 

 0  beviljade bidrag Sotenäs kommun 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning 
Delegationslistor 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Rapporterna antecknas till protokollet. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 33 
 
Byggnadsnämndens uppföljningsrapport 1, 2017 
Dnr: BYN 2017-009 
 
Rapporten avser årets första två månader. Byggnadsnämndens prognos är att hålla budget 
2017. Byggnadsnämndens totala budgetram har ökat jämfört med 2016. Detta beror på att 
från och med årsskiftet finns även planenhetens budget med under byggnadsnämnden. 
Föregående års utfall är enbart baserat på bygg-och mätenheten. Byggnadsnämndens 
prognos är att hålla budget för 2017.  
 
Beslutsunderlag 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-16. 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

Byggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1. 
 

Beslutet skickas till  
 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 34 
 
Information från förvaltningschefen och tf. avdelningschef 
 
Förvaltningschefen informerar  

 Förvaltningschefen informerade nämnden om att organisationen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen nu är klar.  

 Återrapporteringen från budgetdialog 8 mars som presidiet inklusive förvaltningschef 
haft med kommunstyrelsens presidium, ekonomichef och kommunchef dialog inför 
budget 2018.  
 

Tf. avdelningschef informerar 
 Louise Öryd presenterades som ny handläggare för GIS, mät och samhällsplanering. 
 Man har hållit interjuver gällande planhandläggare, två har blivit erbjudna tjänsten 

men tackat nej. Man planerar i dagsläget att inte fortsätta rekryteringen.  
Ny tjänst ligger ute som planadministratör.  

 Vid mötet den 20 april kommer nämnden att få information av 
GIS/kart/mätverksamheten.  

 Information om tillsyn kommer att ske vid något nämndsmöte under våren.  
 Tisdagen den 21 mars hölls samrådsmöte om Gamla Mejeriet, Slätten 1:34. 

Handlingarna är ute på samråd och sista dag för att lämna synpunkter är 31 mars.  
När förvaltningen kallar till samråd önskar nämnden ta del av informationen.  
 

Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden tar del av informationen.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande: 
 

 

§ 35 
 
Information om ny lagstiftning och nytt regelverk 
 
Mats Carlsson, stadsarkitekt, informerar nämnden om ny plan- och bygglag, som förslagsvis 
ska gälla från 2017-07-01, samt om nära-nollenergibyggnader.   
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden tar del av informationen.  
 
 
Dessutom behandlade nämnden ett besvärsmål från länsstyrelsen, ett bygglov och ett 
förhandsbesked.  
 
 


