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Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn samt på distans, 2023-01-12 kl. 08.30-12.10 

 
Beslutande  
Britt Wall (S) ordförande 
Stig Roos (S) 1:e vice ordförande 
Nils Olof Bengtson (M) 2:e vice ordförande på distans 
Dan Christiansson (M) 
Håkan Hansson (L) 
Mikael Andersson (DemR) 
Sebastian Andersson (SD) 

Närvarande ersättare 
Sandra Hallgren (S) på distans 
Carl Forsberg (MP) 
 
Glenn Lorentzon (C) 
Martin Eklund (L) 
Lars-Erik Andersson (DemR) 
 

   

Övriga deltagare Eveline Karlsson, förvaltningschef 
Håkan von Dolwitz, plan- och byggchef 
Fina Hassellöv, bygglovhandläggare § 7 
Amanda Jansson, planhandläggare §12 
Astrid Jansson, planhandläggare §12 
 

Elinor Palm, planhandläggare §12 
Jaqueline Dahllöf, planhandläggare §12 på 
distans 
Åsa Amandusson, sekreterare 
 
 

Justerare Dan Christiansson (M) 

Justering Kommunhuset, 2023-01-16 kl. 13:00 

Sekreterare    

 Åsa Amandusson   
Ordförande    

 Britt Wall   
Justerare    

 Dan Christiansson 
 

  

 

Anslag/bevis 
Byggnadsnämndens protokoll 2023-01-12 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-01-17 - 2023-02-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkontoret. 

   
 Åsa Amandusson  
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BN § 1 

Fastställande av dagordning 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden fastställer dagordningen. 
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BN § 2  

Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationslista 2022-11-07  -  2023-01-01 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut. 
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BN § 3  

Meddelande 
Meddelanden enligt postlista inkomna under perioden 2022-11-07  -  2023-01-01. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av meddelanden inkomna under ovanstående period. 
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BN § 4  

Plan- och byggchefen informerar 
Förvaltningschefen informerade om nämndens roll i samhällsbyggnadsprocessen samt det 
ekonomiska årshjulet. 
 
Plan- och byggchefen informerade vidare kring organisationen inom plan- och byggenheten. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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BN § 5  BN 2022/001 

Prognos för helårsutfall 
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för nämnden månadsvis.   
 
Nämnderna gör månadsvisa helårsprognoser efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och 
november. 
 
Vid negativ helårsprognos jämfört med budget beslutar nämnden om åtgärder för att nå ett 
helårsresultat i nivå med budget. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2022-12-07 
Helårsprognos efter november månad. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden godkänner lämnad helårsprognos.   
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
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BN § 6  BN 2023/001 

Internbudget 2023 Byggnadsnämnden 
Förvaltningen har enligt anvisning arbetat fram ett förslag till internbudget 2023 för 
Byggnadsnämnden. 
 
Inom nämndens verksamhetsområde har kompletterande nyckeltalsindikatorer, till de fullmäktige 
beslutat i Mål- och resursplanen, föreslagits utifrån fullmäktiges verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning. Föreslagna mål-värden ryms inom tilldelad budgetram. 
 
Större förändringar i budgeten jämfört med år 2022 har konsekvensbeskrivits i internbudgeten. 
 
I nämndens internbudget ingår inget förslag till investeringsbudget. Beslut om detaljerad 
investeringsbudget fattas i separat ärende av kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2023-01-02 
Internbudget 2023 byggnadsnämnden, daterad 2023-01-02 
 

Yrkande 

Stig Roos (S) yrkar bifall till förslag till internbudget med ändring att justera målvärdet för  
sjukfrånvaro till 5%. 
 
Mikael Andersson (DemR) yrkar bifall till Stig Roos förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Stig Roos och Mikael Anderssons ändringsförslag och finner att 
nämnden antar detta. 
 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden antar förslag till internbudget inklusive mål för år 2023 med ändring att justera 
målvärdet för sjukfrånvaro till 5%.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
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BN § 7  BN 2020/660 

Uleberg 2:150 - yttrande till Mark- och miljödomstolen 
Mark- och miljödomstolen har förelagt byggnadsnämnden att yttra sig avseende det överklagade 
beslutet om positivt förhandsbesked 
 
Byggnadsnämnden har beslutat om positivt förhandsbesked för två enbostadshus på 
prövningsfastigheten. Beslutet överklagades och upphävdes i Länsstyrelsen. Beslutet har 
överklagats till mark- och miljödomstolen som nu förelagt byggnadsnämnden att yttra sig i målet. 
 

Beslutsunderlag 

Bygglovhandläggarens tjänsteutlåtande 2023-01-04 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut att meddela ett positivt förhandsbesked till den ansökta 
åtgärden. 
 
Byggnadsnämnden har inget ytterligare att tillföra ärendet. 
 
 
 

Skickas till 

Mark- och miljödomstolen, mål P 5107-22 
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BN § 8  BN 2023/001 

Val av ledamöter och ersättare till Byggnadsnämndens arbetsutskott 
Enligt Byggnadsnämndens reglemente, § 25, ska det inom nämnden finnas ett arbetsutskott som 
består av 3 ledamöter och 3 ersättare, vilka ska utses av nämnden. 
 
Nämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, vice ordförande. 
 
Britt Wall (S) ordförande, Nils Olof Bengtson (M) vice ordförande och Mikael Andersson (DemR) 
ledamot, föreslås som ordinarie ledamöter till byggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
Stig Roos (S), Dan Christiansson (M) och Sebastian Andersson (SD) föreslås som ersättare till 
byggnadsnämndens arbetsutskott. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden utser följande ledamöter och ersättare till Byggnadsnämndens arbetsutskott för 
perioden 2023-2026; 

Ordinarie  Ersättare 
Britt Wall (S) Ordförande Stig Roos (S) 
Nils Olof Bengtson (M)  Vice ordförande Dan Christiansson (M) 
Mikael Andersson (DemR) Ledamot Sebastian Andersson (SD) 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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BN § 9  BN 2023/001 

Val av ordinarie ledamot och ersättare till Kommunala Pensionärsrådet  
Byggnadsnämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunala 
Pensionärsrådet för perioden 2023-2026. 
 
Stig Roos (S) föreslås som ordinarie ledamot och Nils Olof Bengtson (M) föreslås som ersättare i 
Kommunala Pensionärsrådet. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden utser Stig Roos (S) som ordinarie ledamot och Nils Olof Bengtson (M) som 
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet för perioden 2023-2026. 
 
 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
  



 
 

 
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2023-01-12 | §§ 1-12 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\BN\2023\BN 
protokoll 2023-01-12.docx

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sid: 12(14)
 

 
 

BN § 10   BN 2023/001 

Val av ordinarie ledamot och ersättare till Kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor  
Byggnadsnämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunala rådet för 
tillgänglighetsfrågor för perioden 2023-2026. 
 
Britt Wall (S) föreslås som ordinarie ledamot och Klaes Mattsson föreslås som ersättare i 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden utser Britt Wall (S) till ordinarie ledamot och Klaes Mattsson (M) till ersättare i 
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor för perioden 2023-2026. 
 
 

Skickas till 

Kansli/Troman 
Löneenheten 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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BN § 11   BN 2023/001 

Nominering av ordinarie ledamot och ersättare till Hållbarhetsrådet 
Byggnadsnämnden har att nominera en ordinarie ledamot och en ersättare till Hållbarhetsrådet för 
perioden 2023-2026.  
 
Kommunstyrelsen väljer sedan representanter från respektive nämnd. 
 
Till nämnden har inkommit två förslag, Carl Forsberg (MP) och Mikael Andersson (DemR), att 
nomineras som ordinarie ledamot samt ett förslag, Martin Eklund (L) att nomineras som ersättare i 
Hållbarhetsrådet. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på att nominera Carl Forsberg (MP) mot Mikael Andersson (DemR) 
och finner att nämnden nominerar Mikael Andersson (DemR) till ordinarie ledamot. 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden nominerar Mikael Andersson (DemR) till ordinarie ledamot och  
Martin Eklund (L) till ersättare i Hållbarhetsrådet för perioden 2023-2026. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen, för vidare handläggning 
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BN § 12    

Utbildning - samhällsbyggnadsprocessen, detaljplaner 
Nämnden informerades om samhällsbyggnadsprocessen inom detaljplanearbetet. Nämnden 
informerades också kort om alla pågående detaljplaner i kommunen. 
 
 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden tar del av informationen. 
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