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Byggnadsnämnden
2021-03-18
2021-03-19
2021-04-12
Bygg- och miljöförvaltningen

Mujesira Mesinovic

§ 64

Dnr BN 2021-000596

Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2021-02-17, Underlag till kommunbudget 2022, plan 2023 – 2024, med redaktionella ändringar.
Paragrafen justeras omedelbart.
Detta underlag avser både byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd.
Nämndernas samarbete präglas av en ömsesidig respekt för sina grunduppdrag och en anda av
samverkan med ett gemensamt förvaltningsövergripande ekonomiskt perspektiv. Detta underlag till
kommunbudget 2022 speglar på samma sätt uppdrag, behov och utmaningar för de båda nämnderna
och den gemensamma förvaltningen.
Fokus i underlag till kommunbudget är nämndens fortsatta arbete framåt för att nå en ökad
effektivitet, förenkla för kommunens invånare och företag och starkt bidra till att
kommunfullmäktiges mål om Västsveriges bästa företagsklimat uppnås.
De möjligheter och utmaningar som byggnadsnämnden och nämnden för Miljö & Hälsoskydd står
inför 2022 med utblick mot 2023–2024 är:
1. Att lyckas vara innovativa och ställa om verksamheten på riktigt för att möta framtidens
utmaningar
2. Att invånare och företag ska vara nöjda med den service förvaltningen ger
3. Att rekrytera och bemanna med rätt kompetens i tillräcklig mängd för att göra rätt saker
4. Att leda och styra utifrån ett komplext lag- och regelverk och balansera ett svårberäknat stort
inflöde av ärenden
5. Att ta hand om förorenade områden i samverkan inom kommunen
6. Ekonomi och budget i balans
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-04, § 71
Tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Underlag till kommunbudget 2022, plan 2023 – 2024, daterad 2021-03-18
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag
med redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsen, nämnden för Miljö & Hälsoskydd, ekonomi

