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Ordförande                    ___________________________________________________ 
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Justeringsperson           ___________________________________________________ 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:  Plan- och byggnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum:  2021-10-04 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-10-07 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-10-29 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen 
 
Underskrift                    ____________________________________________________ 
                            Elisabeth Olsson 
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  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§48 

Val av justerare 
 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att utse Ralf Scott (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, onsdagen den 6 
oktober klockan 15.00. 
____
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  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§49 

Fastställande av föredragningslista 
Fastställande föredragningslista föreligger. 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsustkott beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan med tillägg av ärende, information om nya förskolan i 
Ljungbyhed. 

____
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  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§50 

 skymd sikt 
2021/25 

Beskrivning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall hus och tomter hållas i ett vårdat skick. 
 
Det har efter ett platsbesök på fastigheten  konstaterarats att det finns en häck 

 inte uppfyller kravet för fri sikt i korsningen. 

 

Plan- och byggavdelningen har 2021-09-06 skickat brev till fastighetsägaren om att åtgärda 
bristerna, och upplyst om att om inte bristerna är åtgärdade 2021-10-18 kommer ärendet att 
behandlas på Plan- och byggnämndens sammanträde 2021-10-18. 

 

Beslutsunderlag 
Brev till fastighetsägaren, 2021-09-06. 

 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden 2021-10-18 

____
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  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§51 

, ansökan om förhandsbesked för borttagning 
av ledningar 
2021/24 

Beskrivning av ärendet 
 har 2021-07-01 inkommit med ansökan om förhandsbesked för 

borttagning av ledningar. 

 

 önskar klargöra möjligheten för att Telias 
ledningar kan tas bort, syftet är att kunna bebygga fastigheten med en butik, kallhall och 
skärmtak när ledningarna tagits bort. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt, 2021-09-21. 

ansökan, 2021-07-01. 
Yttrande från , 2021-07-01. 
Yttrande från , 2021-07-17. 
Yttrande från 2021-07-17. 

 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsutskott föreslår Plan- och byggnämnden besluta 
 
att ställa sig positiv till att ledningarna tas bort för kommande byggnation. 
 
 
Beslut skickas till 
Sökande 

____

7



  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§52 

Sammanträdestider 2022 för Plan- och byggnämnden och 
dess utskott 
2021/21 

Beskrivning av ärendet 
Sammanträdestider 2022 för Plan- och byggnämnden och dess arbetsutskott föreligger enligt 
nedan: 

Arbetsutskottet, måndagar, (klockan 13.00) 
10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 7 juni (tisdag), 8 augusti, 12 september, 
10 oktober, 7 november, 5 december. 
 
Nämnden, måndagar (klockan 15.00) 
24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 juni, 22 augusti, 26 september,  
24 oktober, 21 november, 19 december (klockan 13.00). 

 

Beslutsunderlag 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-09-15. 

 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsutskott föreslår Plan- och byggnämnden besluta 
 
att fastställa sammanträdestider för Plan- och byggnämnden och arbetsutskottet för år 2022. 
 
 
Beslut skickas till 
Kansliavdelningen 

____
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  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§53 

Budget 2022 - nämndsmål 
2021/22 

Beskrivning av ärendet 
Internbudgeten ska beslutas i respektive nämnd senast 30 november. 
Mätbara nämndsmål skall tas fram av plan- och byggnämnden, som utgår från fastställda 
fullmäktigemål för budget 2021. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska för varje budgetår fastställa nämndsmål. Nämndsmålen 
ska ta sin utgångspunkt i vision, befolkningsmål, fullmäktigemål, fullmäktiges beslut om 
inriktning för nämndens grunduppdrag samt det uppdrag nämnden har via reglemente och 
lagstiftning. De utgör underlag för resursfördelning i internbudget och formulering av 
uppdrag åt verksamheterna. Nämndsmålen ska vara formulerade som SMARTA resultatmål, 
dvs vara mätbara och innehålla målvärden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt, 2021-09-22. 
Nämndsmål budget 2021 som grund för nämndsmål budget 2022. 
Fullmäktigemål inför budget 2022. 

 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsutskott föreslår Plan- och byggnämnden besluta 
 
att fastställa nämndsmålen för budget 2022 med ändring av indexvärdet 78 till indexvärde 80 i 
nämndsmål ” Kommunens myndighetsutövning ska vara professionell, likvärdig och 
transparent”. 
 
 
Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

____
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  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§54 

Internkontrollplan 2022 
2021/23 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollplan 2022 ska beslutas i respektive nämnd. 
 
Intern kontroll är ett sätt för en organisation att säkerställa och utveckla verksamhetens 
kvalitet samt att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen nås. Intern kontroll 
påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. 
 
Respektive nämnd har alltid det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. I detta ligger en 
skyldighet att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive 
verksamhetsområde.  
 
Positiva effekter som kan uppnås genom en god intern kontroll är bland annat: 
- Bättre möjligheter att nå målen 
- Bättre möjligheter till förändringar 
- Öka möjligheten att prioritera 
- Upptäcka fel och åtgärda dessa innan de inträffar 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt, 2021-09-22. 
Internkontrollplan 2022, reviderad 2021-10-04. 
Internkontrollplan 2021. 

 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsutskott föreslår Plan- och byggnämnden besluta 
 
att godkänna förslag till internkontrollplan reviderat 2021-10-06.  
 
 
Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 

____
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  PROTOKOLL  
Plan- och byggnämndens arbetsutskott 

2021-10-04 

§55 

Ny förskola i Ljungbyhed - Herrevadskloster 2:3 
2021/38 

Beskrivning av ärendet 
Planarkitekt Martin Tång ger muntlig information i ärendet om ny förskola i Ljungbyhed. 

 

Beslut 
Plan- och byggnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
Beslut skickas till 
Plan- och byggnämnden 2021-10-18 

____
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