
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Bygg- och miljönämnden  

 
 

 Sammanträdesdatum 2018-09-10  
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 -  14.10 

 
 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf 

Frank Josefsson (S) 
Eva Eliasson (S) 
Johanna Wärme (S) 
Patric Bergman (M) 
Magnus Sjöberg (C) 
Elisabeth Johansson (C) 
Börje Malmborg (KD) tj ers för Ulf Poulsen 
 
 
 
 

 Övriga deltagande  
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef  
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt 
Ivana Kordic Abrahamsson, miljöchef 

 Utses att justera Magnus Sjöberg 

 Justeringens 
 plats och tid 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Tisdagen den 11 september 2018 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       153 - 155  

Gunilla Gustafsson 
 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Niclas Palmgren 
 

 

  
Justerande .......................................................................................................................................... 

Magnus Sjöberg  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Bygg- och miljönämnden  

 Sammanträdesdatum 2018-09-10   Paragrafer 153 - 155  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2018-09-12 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-10-08 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 Underskrift  
……………………………………………. 

 

Gunilla Gustafsson 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 2018-09-10     2(4) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §153    Dnr: BM.2015.10   200  
 
Information om ev samarbete med grannkommun  
 
Ordföranden informerar om den eventuella organisationsförändringen inför 
den nya mandatperioden. Fortsatta samtal förs med en närliggande kommun 
om en utökad samverkan. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §154    Dnr: BM.2018.6   042  
 
Uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2018 för bygg- och 
miljönämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska upprätta en uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2018. 
 
Kommunstyrelsen har upprättat tidplan för planerings- och uppföljningsprocessen 
under 2018. Uppföljning 2 (U2) behandlas av kommunfullmäktige. 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till uppföljning 2 (U2) med 
helårsprognos för år 2018. Prognosen visar ett ekonomiskt resultat på +-0.  
 
Bygglovsintäkterna beräknas överstiga budget, men är svåra att prognostisera 
då det är så mycket beroende på vad som ansöks. Kart- och mätenheten 
beräknas uppvisa ett negativt resultat enligt budget då man inte beräknar nå 
upp till intäktskravet. Övriga enheter beräknas följa budget. 
 
Verksamheterna arbetar aktivt med att säkerställa grunduppdraget samt 
nämndens mål. Detta bedöms vara på god väg, dock finns en del 
utvecklingsåtgärder kvar att göra.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-27 - Bmau §131 
Uppföljning 2 - 2018 - Namnd 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta uppföljning 2 (U2) med helårsprognos 2018 som sin egen 
 
att överlämna prognosen, uppföljning 2 till kommunfullmäktige 

  
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Bm §155    Dnr: BM.2018.23   012  
 
Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022 (Utblick 2020)  
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för arbetet med Planeringsdirektivet ska nämnderna fastställa 
ekonomiska ramar och mål genom beslut om "Planeringsdirektiv 2018, med 
plan 2019-2021". Styrdokumentet innehåller bl.a. planeringsförutsättningar, 
vision, mål, uppdrag, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska 
ramar för 2018 med plan för 2019-2021. 
 
Bygg- och miljönämnden har den 25 juni 2018 fastställt nämndmål och godkänt 
förslag till planeringsdirektiv för 2019. Förvaltningen har utarbetat förslag till plan 
för 2020-2022 (utblick)med tillhörande omvärldsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-08-27 - Bmau §132 
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 2018-09-10 
Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022 (Utblick 2020) Bygg- och 
miljönämnden 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att med de under sammanträdet föreslagna ändringarna godkänna förslag till 

plan för 2020-2022 (utblick) för bygg- och miljönämnden och överlämna 
detta till kommunstyrelsen 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen  
 
 


