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Byggnadsnämnden

Sammanträdesdagar för byggnadsnämnden 2022
Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på
sammanträdesdagar för byggnadsnämnden under 2022.
Byggnadsnämndens sammanträdesdagar föreslås äga rum på onsdagar
klockan 18.00 under följande datum: 2 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj,
15 juni, 7 september, 28 september, 26 oktober och 7 december.
Inför varje nämndomgång sammanträder byggnadsnämndens
beredningsutskott för att bereda ärenden. Beredningsmötena benämns Plan
BU respektive Bygglov BU.
Plan BU föreslås äga rum på fredagar klockan 10.00 under följande datum:
21 januari, 6 maj, 26 augusti, 16 september, 14 oktober, 25 november.
Bygglov BU föreslås äga rum på måndagar klockan 09.00 under följande
datum: 24 januari, 9 maj, 29 augusti, 19 september, 17 oktober och 28
november.
Med anledning av lov- och helgdagar föreslås gemensamt Plan och
Bygglov BU äga rum klockan 09.00 följande datum: måndag 7 mars,
fredag 8 april och fredag 3 juni.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för
byggnadsnämnden 2022.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på
sammanträdesdagar för byggnadsnämnden och beredningsutskottet 2022.
Förslaget inbegriper nio omgångar nämndsammanträden.
Sammanträdesdagarna har planerats med följande utgångspunkter:
1. kommunens ekonomistyrningsprocess
2. sammanträden eller beredningar ska ej ske på lov- eller helgdagar
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3. byggnadsnämndens sammanträden ska ske på onsdagar
Förslaget innebär att handlingar i ekonomiärenden, exempelvis
budgetuppföljningar, ibland kan skickas ut senare än övriga handlingar till
nämnden och beredningsutskottet. Anledningen är att siffrorna som krävs
för att färdigställa handlingarna ibland blir tillgängliga först efter utskick
har skett till beredningsutskott och/eller nämnden.
I enlighet med nämnda principer föreslås byggnadsnämndens och
beredningsutskottets sammanträden äga rum enligt följande:
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