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ÖSTERÅKERS KOMMUN 

BYGGNADSNÄMNDEN 

§ 3:7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-03-16 

Tematisk översiktsplan- Kust & Skärgård, Information 

Till dagens sammanträde har Gösta Bergman, Översiktsplanerare bjudits in. 

10 

Gösta Bergman informerar och svarar på frågor, gällande det pågående arbetet med att ta fram en 
tematisk översiktsplan - avseende kommunens Kust- och skärgård. 

§ 3:8

Ljusterö Asättra 1:57 - Information 

Föranlett av inkomna skrivelser m.m. informeras nämnden, av handläggare Anna Bergqvist, om 
handläggning, beslut och domar, gällande rubricerad fastighet. Efter föredragning och besvarande 
av kompletterande frågor, noteras informationen till protokollet. 

§ 3:9

Organisationsfrågor Bygglovenheten - Information 

I bygglovchef Maria Ulvsgärds frånvaro, informerar nämndsekreterare Robert Blomdahl om 
förestående förändringar på bygglovenheten. Dessa består i att de två handläggare som också har 
ett samordningsansvar, kommer att erbjudas omvandling av sina tjänster, till bygglovchef 
respektive biträdande bygglovchef. 

Vidare kommer två rekryteringar att påbörjas; dels ett återbesättande av den vakanta tjänsten som 
tillsynssamordnare (som omvandlas till tillsynshandläggare), dels en bygglovhandläggartjänst. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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