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 Sammanträdesdatum 

Bygg- och miljönämnden 2016-08-17 

 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

Plats och tid Kommunhuset Torsås 2016-08-17 kl 19.00-19.15 
      

Beslutande Bengt Rydahl, (M), ordf 
 Agneta Eriksson, (S) 
 Mikael Nilsson, (MP) 

Anita Petersson, (C) 
 Lisa Klasson, (C) 

Per-Olov Karlsson, (SD) 
Kerstin Ahlberg, (S) 
Magnus Rosenborg, (C), tjg ers för Nils Gustling 
Ingemar Larsson, (S) tjg ers för Hans Larsson 
 
 

Övriga deltagande  
Kjell Mattsson, (KD) ej tjg 
Nicklas Thorlin, (SD), ej tjg 
Martin Storm, samhällsbyggnadschef 
Kristina Strand, sekreterare 
Marco Pavlovic, vik miljöinspektör 

   
Utses att justera Anita Petersson 
Justeringens    Kommunhuset, 2016-08-17 
plats och tid  
 
Underskrifter   ..............................................................................................................Paragrafer Sekreterare       Paragrafer  49 
  Kristina Strand  
 Ordförande   
   ..............................................................................................................  Bengt Rydahl  

 Justerande  

   .................................................................................................................................................................   Anita Petersson 

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Bygg- och miljönämnden    

Sammanträdesdatum 2016-08-17    nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2016-08-18 Datum för anslags 
nedtagande 

   2016-09-08 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret    lol 

  
Kristina Strand 

  

Underskrift    
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Bygg- och miljönämnden 2016-08-17 

 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 BMN § 49   Dnr 2016BMN314 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, yttrande till 
förvaltningsrätten 
Christofer Johansson m fl (Mål 2670-16) 

  
Förvaltningsrätten har 2016-07-28 förelagt Bygg- och miljönämnden i Torsås 
kommun att yttra sig över ett inhibitionsyrkande av Christofer Johansson, m fl. 
 

Ärendets hantering 
Nämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-06-15, § 39. Paragrafen 
justerades inte av den i nämnden utsedda justeraren. 
 
Vid nämndens sammanträde 2016-06-28, § 44 behandlades justeringen av 
protokollet 2016-06-15, § 39. 
 
Beslutet om bygglov har överklagats enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelsen i 
Kalmar län beslutade 2016-06-27 (Dnr: 403-5320-2016) avslå överklagandena. 
 

Förvaltningens förslag till yttrande 
Synpunkter på nämndens beslut enligt plan- och bygglagen prövas av Länsstyrelsen. 
Enligt Bygg- och miljönämndens reglemente (2015-06-10, § 57) får 
samhällsbyggnadschefen, berörd tjänsteman eller annan av nämnden utsedd, vara 
närvarande med rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Kommunchefen var vid tillfället tillförordnad samhällsbyggnadschef. Med 
anledning av den ovanliga beslutssituationen (protokollsjustering) samt eventuella 
frågor kring detta var kommunsekreteraren, med specialistkompetens inom 
området, med på mötet. 
Upphandling pågår och byggstart planeras till september 2016. Ett inhiberat beslut 
skulle avsevärt försena och fördyra byggprojektet. 
 

Jäv 
Nils Gustling (C) och Hans Larsson (S) deltar inte i handläggningen av detta beslut 
p g a jäv. 

 

  Bygg- och miljönämnens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som 
sitt eget och översända det till förvaltningsrätten. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
------------------------- 
 
 
Sändlista: 
Förvaltningsrätten i Växjö, forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 


