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Byggnadsnämnden

Ändring av byggnadsnämndens sammanträdesdagar i
december 2021 samt september och december 2022
Ärendet
Byggnadsnämnden antog den 25 augusti 2020 (§ 110) sammanträdesdagar för
2021. Den 1 september 2021 (§ 114) antogs sammanträdesdagar för 2022.
Nämnden har beslutat att sammanträden bland annat ska äga rum 8 december
2021 samt den 28 september 2022 och 7 december 2022.
Önskemål har framförts om att flytta fram sammanträdena i 8 december 2021
samt 28 september och 7 december 2022. Miljö- och stadsbyggnadskontoret
bedömer att det inte föreligger några hinder för att flytta fram sammanträdena
enligt önskemålet. Kontoret har kontrollerat att ändring av sammanträdesdagar
inte inverkar på kommunens ekonomistyrningsprocess.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret noterar att om sammanträdet 28 september
2022 flyttas till 5 oktober 2022 blir mellanrummet till efterföljande
sammanträde, 26 oktober 2022, endast tre veckor. Nämnden bör därför
överväga att även flytta fram sammanträdet 26 oktober 2022, för att undvika
allt för kort tid mellan nämndomgångarna.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
1. Byggnadsnämnden beslutar att flytta sammanträdet onsdag 8 december
2021 klockan 18.00 till onsdag 15 december 2021 klockan 18.00.
2. Byggnadsnämnden beslutar att flytta sammanträdet 28 september 2022
klockan 18.00 till onsdag 5 oktober 2022 klockan 18.00.
3. Byggnadsnämnden beslutar att flytta sammanträdet onsdag 7 december
2022 klockan 18.00 till onsdag 14 december 2022 klockan 18.00.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Byggnadsnämnden antog den 25 augusti 2020 (§ 110) sammanträdesdagar för
2021. Den 1 september 2021 (§ 114) antogs sammanträdesdagar för 2022.
Nämnden har beslutat att sammanträden bland annat ska äga rum 8 december
2021 samt 28 september och 7 december 2022.
Önskemål har framförts om att flytta fram sammanträdena i december 2021
och 2022 med en vecka. Anledningen är att korta ner tiden mellan
sammanträdena i december 2021 och februari 2022 respektive december 2022
och februari 2023. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte
föreligger några hinder att flytta fram de sammanträdena en vecka.
Önskemål har även framförts om att flytta fram sammanträdet den 28
september 2022. Anledningen är att nämnden har ett inplanerat sammanträde
tre veckor tidigare, den 7 september 2022, och att det därför blir kort tid mellan
sammanträdena. Kontoret har kontrollerat att byte av sammanträdesdagar inte
inverkar på kommunens ekonomistyrningsprocess. Kontoret bedömer därför att
det inte föreligger några hinder att flytta sammanträdet den 29 september till
den 5 oktober 2022.
Om byggnadsnämnden beslutar att flytta sammanträdet den 28 september till
den 5 oktober 2022 blir det däremot kort tidsspann (tre veckor) till påföljande
sammanträde, den 26 oktober 2022. Nämnden bör därför överväga att även
flytta fram det sammanträdet, exempelvis till onsdag 9 november 2022.
Sammanfattningsvis föreslår kontoret att byggnadsnämnden ändrar
sammanträdesdagar enligt nedan tabell:
Nämndomgång

Plan BU

Bygglov BU

BN

9/2021

26 nov 3 dec

29 nov 6 dec

8 dec 15 dec

7/2022

16 sep 23 sep

19 sep 26 sep

28 sep 5 okt

9/2022

25 nov 2 dec

28 nov 5 dec

7 dec 14 dec

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Christoffer Andersson
Nämndsekreterare
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Handlingar i ärendet:
1. Tjänsteutlåtande. Ändring av byggnadsnämndens sammanträdesdagar i
december 2021 och september och december 2022

Expedieras
Kommunstyrelsen
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