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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-01-19 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 1 
 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef informerar 2022 
2022/12 
 
Sammanfattning 
Presentation av nya Byggnadsnämnden och personalen på Plan- och byggförvaltningen.  
 
Praktisk information samt information om kommande utbildning. 
 
Information om ny planarkitekt och avtackning av nuvarande planarkitekt. 
 
Aktuella plan- och byggprojekt, kommande möte med Trafikverket. 
  
Pågående digitaliseringsarbete inom förvaltningen. 
 
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-01-19 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 2 
 
Information kring verksamhetsplan.  
2022/67 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till verksamhetsplan har tagits fram för plan- och byggförvaltningens 
verksamhet med aktiviteter och indikatorer/uppföljning om hur detta följer de politiskt 
uppsatta kommunfullmäktige- resp. nämndmålen.  
 
De kommunövergripande målen ska ses över och nytt beslut kring dessa behöver tas 
under 2023. Därför kvarstår de mål som ställts upp för Byggnadsnämndens verksamhet 
för 2022 i avvaktan på detta beslut. 
 
Fokus på förvaltningens verksamhet kommer att vara det tvärsektoriella arbetet med 
inriktning på förbättrad folkhälsa, trygghetsarbete, inkludering och tillväxt, miljö- och 
klimatarbete, digitalisering, invånarservice - dialog, underlätta för byggande, god 
samhällsplanering/gestaltad livsmiljö när det gäller t.ex. offentliga miljöer och 
byggnader, bostäder och verksamheter.  
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-01-19 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 3 
 
Byggnadsnämndens budget 2023 
2022/62 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden genom Plan- och byggförvaltningen har en budgetram för år 2023 
på 5 390 tkr. Fördelning av kommunbidrag är enligt följande Byggnadsnämnd 604 tkr, 
Planverksamhet 932 tkr, Bygglovsverksamhet 1 397 tkr, MBK-verksamhet 1 144 tkr 
samt Plan- och byggnadskontoret 1 313 tkr. Budgeterar för året 2023 med en budget i 
balans.  
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att godkänna förslag till intern budget 2023. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
Controller 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-01-19 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 4 
 
Beslut om uppföljning av internkontrollplan år 2022. 
2022/65 
 
Sammanfattning 
Intern kontrollplan för 2022 har följts upp för 2022. Kontrollen avser rutiner vid 
bygglovs-, tillsyns, kart- och mät arbeten. Utöver detta har uppföljning av rutinerna för 
att förebygga hot och våld vid ensamarbete i fält följts upp. 
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att den interna kontrollen är tillräcklig. 
 
att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022. 
 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-01-19 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 5 
 
Beslut om förslag till internkontrollplan år 2023. 
2022/66 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till bruttorisklista har tagits fram för 2023. Förslag till kontrollpunkter i 
intern kontrollplan föreslås samma som för 2022 dvs rutiner för bygglovs-, tillsyns och 
kart- och mät arbeten. Dessutom kommer rutiner för att förebygga hot och våld vid 
ensamarbete i fält att följas upp. 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att godkänna bruttorisklista för år 2023.  
 
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2023 samt  
 
att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2023 till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
Stadsarkitekt/Plan- och byggchef 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-01-19 

Byggnadsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 6 
 
Delegationslista 2023 
2023/1 
 
Sammanfattning 
Delegationslista för perioden 2022-11-22 - 2023-01-04. 
 
 
Byggnadsnämnden beslutar, 
 
att godkänna redovisningen av delegationslista för perioden 2022-11-22 - 2023-01-04. 
 
Beslutet skickas till 
Bygglovshandläggaren 
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