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Paragrafer
§§102-122

Sekreterare
Salah Ebrahimsson

Ordförande
Kent Lodesjö (S)

Justerande
Lars-Erik Stadler (SD)

Plats och tid Sessionssalen kl. 15:00-17:00

Beslutande ledamöter Kent Lodesjö (S) (ordförande)
Christer Persson (M) (1:e vice ordförande) §§102-112
Ralf Scott (SD) (2:e vice ordförande) §§102-113, §§115-122
Thomas Andresen (M) §§102-113, §§115-122
Torsten Johansson (C)
Anders Nilsson (S)
Lars-Erik Stadler (SD)
Anders Andersson (KD)
Lars Håkansson (SD)  ersätter Karl-Gustav Rundberg (SD)
Anders Nilsson (S) §§113-122
Elena Kurenkova (SD) §114 ersätter Ralf Scott (SD) (2:e vice ordförande) 
pga jäv
Claes Olsson (L) §114 ersätter Thomas Andresen (M) pga jäv

Ej tjänstgörande 
ersättare

Anders Nilsson (S) §§102-112
Elena Kurenkova (SD) §§102-113, §§115-122
Claes Johansson (SD)
Claes Olsson (L) §§102-113, §§115-122

Utses att justera Lars-Erik Stadler (SD)

Justeringens plats och 
tid

Kommunhuset ,  2019-11-25   15:00
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Plan- och byggnämnden
 
Sammanträdesdatum 2019-11-18
 

Datum för anslags 
uppsättande

2019-11-27 Datum för anslags 
nedtagande

2019-12-19

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkansliet

 
.................................................Underskrift

Salah Ebrahimsson
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 102 Val av justerare
§ 103 Föredragningslista
§ 104 Arbetsutskottets delegationsbeslut
§ 105 Klippan 3:349 del av - faställa rätt placering av padelhall
§ 106 Hjärtat 18 - nybyggnad av tak över uteservering
§ 107 Polstjärnan 1 - tagit byggnaden i bruk utan startbesked
§ 108 Ljungby 47:1 - rivning av befintlig komplementbyggnad
§ 109 Söndraby 4:2 - skymmande växtlighet
§ 110 Minerva 7 - olovligt byggande
§ 111 Ljungby 44:1 - olovligt byggande
§ 112 Lejonet 4 - föreläggande ansökan om bygglov
§ 113 Apollo 13 - påminnelse om ombesiktning av ventilationssystemen - 

OVK.
§ 114 Tingshuset 9 - påminnelse om ombesiktning av ventilationssystem  - 

OVK.
§ 115 Tingshuset 10 - påminnelse om besiktning av ventilationssystem  

(OVK)
§ 116 Fastställande av sammanträdestider 2020
§ 117 Faställande av nämndsmål 2020
§ 118 Internkontrollplan 2020
§ 119 Internbudget 2020
§ 120 Budgetuppföljning 2019
§ 121 Plan- och byggavdelningens delegationsbeslut 2019
§ 122 Bevakningslistor 2019
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