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Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 10:00 torsdagen den 15 juli 2021
  
Ordförande Henrik Sundström
  
Sekreterare Ola Löfgren

 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare 
Dnr SBN 2021/00001  

 

2.  Godkännande av dagordning 
Dnr SBN 28444  

 

3.  Tjöstelsröd 1:30. Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall. 
BYGG.2021.1213 
Dnr SBN 2021/00254  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 
I Uddevalla kommun är det upp till respektive nämnds ordförande att ge rekommendationer för 
nämndens sammanträden. Utifrån att vi har nya Covid-19 rekommendationer för Västra Götaland from 
29 okt pga att smittspridningen ökar kommer här rekommendationer till samhällsbyggnadsnämndens 
ledamöter inför nämndens sammanträde i april.  
 
Sammanträdet kommer att fysiskt genomföras i lokal Bäve med digital uppkoppling via Teams. 
Ordförande deltar på plats. För de tretton ordinarie tjänstgörande ledamöterna rekommenderas att de 
deltar på distans via Teams alternativt om de så önskar på plats i Bäve. Ersättare som inte tjänstgör 
rekommenderas att delta på distans via Teams. Se bifogade bestämmelser för deltagande på distans i 
samhällsbyggnadsnämnden, som nämnden beslutade om i december. För samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner vid sammanträdet gäller att vi ska ta eget ansvar utifrån FHM rekommendationer för 
Västra Götaland.  
 
Förvaltningschef och avdelningschefer deltar antingen på plats när deras avdelnings ärenden föredras 
annars på distans. Enhetschefer, nyckelfunktioner och föredragande deltar på distans.  
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Det här kräver förberedelser i god tid för att nämndadministration ska kunna planera sammanträdet. 
Därför ombeds alla ledamöter att anmäla senast den 14, per e-post till ola.lofgren@uddevalla.se hur ni 
avser delta. Vi vill att ni är tydliga med om det är 
  
1, på plats fysiskt i Bäve  
2. på distans i rum i stadshuset (ni som deltar så här kommer att få information om vilket rum senare)  
3. på distans utanför stadshuset  
 
Tack på förhand för att vi hjälps åt med att ta ansvar i att hålla i, hålla ut och hålla avstånd! 
 

 


