
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  2022-06-22 

KALLELSE/DAGORDNING 
Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder den 22 juni 2022, 
kl. 10:30, Kattegatt, Vallhamn OBS: Lokalen! 

Information 
- Planprocessen, Åsa Jönsson 
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- Natur- och Miljöboken, Lill Yngvesson 

- Kommunens ansvar för bygg- och rivningsmaterial från 
privatpersoner från och med 2023, Lill Yngvesson 

- Förvaltningschefens information 
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Välkomna! 

Bengt-Arne Andersson 
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ordförande
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