Beslutande organ

Handlingstyp

Byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Mötesdatum

2021-03-23

Reviderad nämndplan för byggnadsnämnden 2021
§ 15

Diarienummer BNS-2020-602

Byggnadsnämndens beslut
–

Reviderad nämndplan 2021 inklusive riskhanteringsplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade 2020-11-30, BNS-2020-602, att anta nämndplan
2021 inklusive riskhanteringsplan för byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Inom ramen för beslutet angavs att planen skulle kompletteras med indikatorer
under första kvartalet 2021 och senast vara klar till delårsrapporteringen.
Nämndplanen har reviderats och kompletterats enlig följande:
-

Nämndplanen har kompletterats med målnivåer för samtliga delmål.
Nämndplanen ha kompletterats med hur vardera delmål bidrar till
målen i Agenda 2030.

Följande delmål har tagits bort ur nämndplanen:
-

Val av IT-hjälpmedel görs efter kostnad/nytta-analys.
Kontroll på att existerande verktyg/licenser fortvarigt används, och
om inte, avvecklas i tid.

Följande delmål har reviderats:
-

Handläggarna med eventuellt bistånd av någon nämndledamot går
igenom de rättsfall som sätts igång efter överklaganden

De reviderade målens lydelse är som följer:
-

Öka kunskapen hos nämndens ledamöter inom viktiga
specialområden.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts då förändringarna inte
bedöms påverka barn.
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Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggandsnämnden beslutar att
anta reviderad nämndplan 2021 inklusive riskhanteringsplan för
byggnadsnämndens verksamhetsområde 15.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.
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Protokoll för byggnadsnämnden
Datum

2021-03-23

Tid

18:00–18:45

Plats

Myggdalen

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

kommunhuset 2021-03-30

Paragrafer

12–17

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Lennart Jönsson
Justerande

Eva von Vogelsang
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-30

Datum då anslaget tas ned

2021-04-21

Protokollets förvaringsplats

I enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
(2018:1937) är kommunens digitala service anpassad. Det innebär att den
digitala versionen av protokollet saknar namnunderskrifter. Justerat
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protokoll med namnunderskrifter förvaras hos kommunkansliet som du
når på e-post: registratur@tyreso.se.
Underskrift

Fanny Schörling

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Lennart Jönsson (S)
Peter Söderlund (MP)
Eva von Vogelsang (M)
Barbro Nordlöf (S)
Mari Schaub (S)
Olof Wallentin (L)
Christer Crissmon (C)
Henrik Mellström (SD)
Klas Torstensson (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Onegård (M)

Ersättare
Vasilis Mavroudis (MP)
Attila Fabian (M)
Janis Salts (KD)
Ronnie Norén (SD)

Övriga
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Malte Jerling, tillsynshandläggare, kommunstyrelseförvaltningen, § 13
Jonas Hed, bygglovschef, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Tommy Blomster (S)
Alexander Enkvist (L)
Anders Henjer (L)
Ann Ödlund (V)
Mikael Onegård (M)
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