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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanträdesdagar 2023 för byggnadsnämnden och byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum: 

19 januari, 2 och 16 februari, 2, 16 och 30 mars, 13 och 27 april, 11 och 25 maj, 8 och 22 juni, 6 juli, 
10 och 24 augusti, 14 och 28 september, 12 och 26 oktober, 9 och 30 november och 21 december. 

Byggnadsnämnden sammanträder följande datum: 

19 januari, 23 februari, 16 mars, 13 april, 17 maj, 15 juni, 6 juli, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 
16 november och 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer varje år, kommande års 
sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i Reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det framgår det att nämnden och utskott 
sammanträder på tid och plats som de själva bestämmer.  

När under månaden byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott ska sammanträda finns 
däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Årsplanering för nämndadministration 2023 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I planeringen av 
sammanträdesdagar har även hänsyn tagits till andra beslutande organs sammanträdesdagar samt 
kommunens årshjul som finns i Stratsys med tidplan och beslutsdatum enligt följande:  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

BN 2023-02-23 Beslut om Underlag till kommunbudget 2024, investeringsplan och exploateringsplan, 
beslut om Årsredovisning 2022 och uppföljningsrapport Internkontrollplan 2023, tas innan 24 februari 
med omedelbar justering och skickas till KS.  

BN 2023-05-17 Beslut om uppföljning per april tas innan 20 maj med omedelbar justering och skickas 
till KS.  

BN 2023-09-21 Beslut om uppföljning per augusti tas innan 22 september med omedelbar justering 
och skickas till KS.  

BN 2023-10-19 Beslut om Lokalplan och Internkontrollplan 2024 tas innan 31 oktober och skickas till 
KS. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

Helena Borgström      Mujesira Mesinovic 

Verksamhetschef Stab & Stöd     Nämndsekreterare 
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Datum  

2022-08-01 
Diarienummer 

BN 2022-003533 
 

 
 
 
Upphävande av äldre styrdokument 
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att upphäva nedan listade dokument då de i och med översiktsplanen Vårt 
framtida Kungsbacka har blivit inaktuella för Byggnadsnämndens verksamhet. 

Beslutsmotivering 
I början av 2022 vann kommunens nya översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka laga kraft. I och med det har 
ett antal styrdokument kopplade till ÖP06 blivit inaktuella. Byggnadsnämnden ska därför upphäva dessa så 
att det inte råder några oklarheter i vad för bestämmelser som gäller.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedan följer en lista på de dokument det gäller 

Dokumentnamn Antaget Orsak till att upphäva 

Bygga hus utanför detaljplan, i 
utvecklingsområden samt i 
områden med särskilda 
bygglovskriterier 

2013-07-04 § 193 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Östra 
kommundelarna samt utom 
utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– öu 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Östra 
kommundelarna samt inom 
utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– öi 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Västra 
kommundelarna, ”kustområdet i 
Halland”, samt inom 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
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utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– vi 

med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Västra 
kommundelarna, ”kustområdet i 
Halland”, samt utom 
utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– vu 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Riktlinjer för 
byggnadsnämndens prövning av 
nylokalisering utom plan 

2005-01-13 § 9 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Byggnadsnämndens riktlinjer för 
ersättningsbyggnad  

2007-05-07, § 206, 
reviderad 2009-07-
05, § 132 

Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Bygga ett hus på ny plats 2010-05-06, § 124 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Kriterier vid bedömning av 
ombyggnad är att betrakta som 
huvudbyggnad utanför 
detaljplanelagt område och om 
allmänna lämplighets- och plan-
villkor uppfylls vid 
fastighetsbildning 

2004 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Riktlinjer för 
byggnadsnämndens 
ställningstagande i 
avstyckningsärenden inom 
planlagt område 

2004-07-01, § 133 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 

Riktlinjer för etablering av 
hästbyar i Kungsbacka kommun 
godkänd av byggnadsnämnden 

2007-04-12, § 132 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 

Fritidshus - riktlinjer B 2009-02-05 § 45 Bestämmelser som ej är förenliga med 
lagstiftningen. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-01 

Bygga hus utanför detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden med särskilda bygglovskriterier, 2013-
07-04 § 193 

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: Östra 
kommundelarna samt utom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – öu, 2006-04-06 

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: Östra 
kommundelarna samt inom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – öi, 2006-04-06 

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: Västra 
kommundelarna, ”kustområdet i Halland”, samt inom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – vi  

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: Västra 
kommundelarna, ”kustområdet i Halland”, samt utom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – vu  

Riktlinjer för byggnadsnämndens prövning av nylokalisering utom plan, 2005-01-13 § 9 

Byggnadsnämndens riktlinjer för ersättningsbyggnad, 2007-05-07, § 206, reviderad 2009-07-05, § 132 

Bygga ett hus på ny plats, 2010-05-06, § 124 

Kriterier vid bedömning av ombyggnad är att betrakta som huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område 
och om allmänna lämplighets- och plan-villkor uppfylls vid fastighetsbildning, 2004 

Riktlinjer för byggnadsnämndens ställningstagande i avstyckningsärenden inom planlagt område, 2004-07-
01, § 133 
 
Riktlinjer för etablering av hästbyar i Kungsbacka kommun godkänd av byggnadsnämnden, 2007-04-12, § 
132 
 
Fritidshus - riktlinjer B, 2009-02-05 § 45 
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