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Ändring av sammanträdesdagar 2022 för byggnadsnämndens arbetsutskott 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämndens arbetsutskott 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar sina sammanträdesdagar, enligt nedan: 

- från torsdag 5 maj till fredag 6 maj, 

- från torsdag 9 juni till fredag 10 juni, 

- från torsdag 15 september till onsdag 14 september, 

- från torsdag 1 december till onsdag 30 november. 

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, 2022-03-28 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefens åtagande i kommunledningsarbetsforum som är på torsdag förmiddagar 
krockar med byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden som är på samma dag och tid. 

Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämndens arbetsutskott att ändra på sina sammanträdesdagar 
enligt nedan:  

- från torsdag 5 maj till fredag 6 maj,  

- från torsdag 9 juni till fredag 10 juni, 

- från torsdag 15 september till onsdag 14 september, 
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- från torsdag 1 december till onsdag 30 november. 

Alla sammanträden startar klockan 9.00. 

 

Beslutet skickas till 
BN ledamöter, bygg- och miljöförvaltningen 

 

Mujesira Mesinovic 

Nämndsekreterare 
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Byggnadsnämndens deltagande på internationell stadsmässa H22 City Expo i 
Helsingborg den 13 juni 2022 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att förtroendevalda ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden får delta 
på internationell stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda och ersättare i byggnadsnämnden att delta på internationell 
stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni 2022. 

Enligt avsnitt 5.1 punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av nämnden för deltagande av 
förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid studieresa. 

Detta beslut behövs som underlag för arvodesutbetalningen. Aktuell studieresa är arvodeberättigad. 

Ordföranden, vice ordföranden och ordinarie AU-ledamöter som deltar i den studieresan har inte rätt 
till dagarvodet, eftersom det ingår i deras deltidsarvodet som betalas ut månadsvis, enligt avsnitt 4.2 
punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 2018-
12-13, § 260.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-08 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service-Lönecenter 

 

Katarina Öryd     Helena Borgström 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Stab & Stöd 
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Byggnadsnämndens deltagande vid studiebesök den 13 maj 2022 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att förtroendevalda ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden får delta 
vid studiebesök den 13 maj 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda och ersättare i byggnadsnämnden vid studiebesök fredag 
förmiddag den 13 maj 2022. 

Enligt avsnitt 5.1 punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av nämnden för deltagande av 
förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid studiebesök. 

Detta beslut behövs som underlag för arvodesutbetalningen. Aktuellt studiebesök är arvodeberättigat. 

Ordföranden, vice ordföranden och ordinarie AU-ledamöter som deltar i vid det studiebesöket har inte 
rätt till dagarvodet, eftersom det ingår i deras deltidsarvodet som betalas ut månadsvis, enligt avsnitt 
4.2 punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 
2018-12-13, § 260.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-08 

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service-Lönecenter 

 

 

Katarina Öryd     Helena Borgström 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Stab & Stöd 
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Remittering av motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i 
centrala Kungsbacka  
 
Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har kommit in med en motion om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och främja en mer klassisk arkitektur. Den 
moderna arkitekturen är alltför splittrad och de anser att det finns både estetiska och historiska 
argument för att bygga vidare på den tidiga 1900-tals stilen – nyrenässans, gotisk och nybarock, 
som i folkmun kallas klassisk arkitektur. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-08 att remittera en motion från Torbjörn Anderson (SD) 
om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2022-03-01 överlämnat motionen till 
Byggnadsnämnden samt till nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Motionssvaret har utformats av förvaltningen för Kultur & Fritid och Bygg- och miljöförvaltningen 
i samråd. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

Förvaltningens yttrande, 2022-04-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75 

Kommunfullmäktige, 2022-02-08, §12 

Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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