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§ 1 Dnr BN 1816942- 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
1. Arbetsutskottet utser Claes Kugelberg (M) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  

2. Justering av protokoll sker senast tisdag veckan efter sammanträdet. 
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§ 2 Dnr BN 1825865- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Ärende 14 i föredragningslistan, Nämndinitiativ - Enkla bygglov, utgår p.g.a. 
att ärendet inte är färdighandlagt. 

Ärende 16 i föredragningslistan, Bygglov för nybyggnad av handelsträdgård 
på fastigheten Gäddeholm 2:1, utgår p.g.a. att ärendet inte är komplett. 

Ärende 20 i föredragningslistan, Anmälan om olovligt byggande på 
fastigheten X, utgår som beslutsärende och ersätts med ett 
informationsärende. 

Övriga frågor anmäls enligt §§ 12 och 13.  
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§ 3 Dnr BN 2020/00018-1.4.2 

Information på beredning - Laga kraftvunna detaljplaner som ska 
anmälas till kommunfullmäktige för information 

Ärendebeskrivning 
Det finns inget att anmäla till kommunfullmäktige. 
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§ 4 Dnr BN 2020/00026-3.1.2 

Information på beredning - Status dp 1846 Dingtuna och dp 1804 
ridanläggning Badelunda 

Ärendebeskrivning 
Lars Eriksson informerar om hur förvaltningen planerar att gå vidare med 
arbetet med planerna som har överklagats till mark- och miljödomstolen, och 
går igenom hur domstolens argument kommer att besvaras. 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 5 Dnr BN 2020/00028-1.4.2 

Information på beredning - Bokslutskommentar 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om 2019 års ekonomiska resultat och går kort igenom 
vilka faktorer som har påverkat resultatet. Bland annat finns det projekt som 
har tagit mer resurser i anspråk än vad som förväntats, samt att intäkterna 
inte har nått upp till den budgeterade nivån. Informationen kommer även att 
ges på det kommande nämndsammanträde den 23 januari. 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 6 Dnr BN 2020/00029-1.5.1 

Information på beredning - Utbildning för byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö ställer en fråga om vad byggnadsnämnden skulle behöva för 
utbildning inom nämnden ansvarsområden. Det förs en diskussion kring 
vilka frågor som borde tas upp. Bland annat nämns förhållandet mellan 
översiktsplan, detaljplaner, byggrätter och bygglov samt vad och när i 
processen det går att påverka.  

 

Arbetsutskottet tackar för informationen.  
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§ 7 Dnr BN 2020/00030-1.3.7 

Information på beredning - Allmänhetens frågestund 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet diskuterar hanteringen av allmänhetens frågestund och 
kommer överens om att frågestunden även i fortsättningen ska hållas i röda 
rummet innan byggnadsnämndens sammanträde, och att presidiet i 
fortsättningen ska välkomna allmänheten och gå igenom frågestundens syfte 
innan själva frågestunden påbörjas. Tydligare information om frågestundens 
syfte ska också läggas till på webben. 
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§ 8 Dnr BN 2020/00031-1.3.7 

Information på beredning - Återrapport pressträffar 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om hur pressmeddelanden och pressträffar ska 
användas framöver. Rutinen med att ha ett pressmeddelande inför varje 
nämnd kommer att fortsätta, men inbjudan till pressträff kommer bara att 
göras om det är speciella frågor som ska behandlas på nämnden. Beslut om 
pressträff tas av ordförande och förvaltningschefen direkt efter 
arbetsutskottets sammanträde.  

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 9 Dnr BN 2019/00836-1.2.3 

Information på beredning - Nämndinitiativ detaljplaner 
Kvicksund 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om hur förvaltningen har resonerat kring 
nämndinitiativet, bland annat att man bör invänta beslut från domstolen i ett 
överklagat bygglov innan beslut fattas om hur detaljplanerna ska hanteras. 
Nämndinitiativet kommer därmed att besvaras vid ett senare tillfälle. 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 10 Dnr BN 2020/00072-3.5.4 

Information på beredning - Anmälan om olovligt byggande på 
fastigheten X 

Ärendebeskrivning 
Rebecca Englund informerar om tillsynsärendet gällande olovligt byggande 
på fastigheten X och vad handläggningen av ärendet har visat. 
Fastighetsägaren har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och beslut kommer 
att fattas efter att yttrandet har kommit in. 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 11 Dnr BN 2020/00008-1.4.2 

Information på beredning - Arbetsmiljöfrågor 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om att resultatet av 2019 års medarbetarundersökning 
kommer att redovisas på byggnadsnämndens sammanträde i februari. 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 12 Dnr BN 2020/00071-3.1.2 

Övrig fråga - Resecentrum 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om att diskussioner har först inom staden om hur 
trafiksituationen runt resecentrum ska hanteras på bästa sätt, och att en 
beskrivning av hur trafiken påverkas av nya resecentrum bör finnas klar 
innan detaljplanen skickas ut för granskning. Projektledaren för Mälarporten 
Sanna Edling och planarkitekt Åsa Rudhage kommer att bjudas in till ett 
arbetsutskottssammanträde för att informera om status för arbetet. 

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 13 Dnr BN 2020/00073-1.4.2 

Övrig fråga - Flaskhalsanalys för bostadsförsörjningsprocessen 

Ärendebeskrivning 
Carl Arnö informerar om att förvaltningen har fått i uppdrag att göra en 
flaskhalsanalys kopplat till bostadsförsörjningsprocessen. Analysen ska ge 
svar på vilka hinder som finns för att få fram detaljplaner, vart arbetet 
riskerar att stanna upp samt vart det saknas resurser för att genomföra 
arbetet.  

 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 
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§ 14 Dnr BN 1816948- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 
- Tid för partigruppsmöten inför byggnadsnämndens sammanträde 23 
januari: Majoriteten kl.11 Biblioteket rum B 101. Oppositionen kl.11. 

- Monica Stolpe Nordin (C) och Carl Arnö ser över vilka ärenden som ska 
lyftas i pressmeddelandet. 
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§ 15 Dnr BN 1810475- 

Beredning av ärenden inför kommande nämnd 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet bereder ärenden inför byggnadsnämndens sammanträde 23 
januari. 
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