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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15–16:00 

Beslutande: Jan Bremberg Ordförande (S) 
Claes Mårlind Ledamot (M) 
Mats Bondesson Vice ordförande (C) 
Kerstin Linde Ledamot (S) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kurt Kaarle Ledamot (S) 
Ingvar Andersson Ledamot (S) 
Staffan Olsson Ledamot (C) 
Johan Wolgast Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Magnus Sandgren (M) ersätter Magnus Olsson (M) 
Carina Fastén (MP) ersätter Anders Thurén (MP) 
 

Närvarande 
ersättare: 

Tommy Persson (S) 
Gitte Ejdetjärn (S) 
Ulf Lind (SD) 
Kennet Bengtsson (S) 
Stefan Sörensson (L) 
Mikael Wigermo (MP) 

Övriga: Stadsarkitekt Emina Kovačić  
Ekonom Camilla Bengtsson  
Teckentolk Janeth Gummesson  
Teckentolk Åse Gummesson  
Sekreterare Filippa Sjöberg  

Utses att justera: Claes Mårlind  

Paragrafer: § 45 

Justeringsdatum:  2017-03-01 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Filippa Sjöberg  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Claes Mårlind  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Byggnadsnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-03-01   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

 
2017-03-02 

Datum då anslaget 
tas ner:  

 
2017-03-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

 
Rådhuset 

  

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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Innehållsförteckning 
 
§ 45 Resultatrapport byggnadsnämndens bokslut 2016 2015/4448 .........................................4 
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§ 45 Resultatrapport byggnadsnämndens bokslut 2016 2015/4448 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport byggnadsnämndens bokslut 2016. 
 
att ekonomisk uppföljning görs för perioden januari–mars i april, januari–oktober i 
november och januari–november i december. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Resultatrapport byggnadsnämndens bokslut 2016 föreligger. 
 
Måluppfyllelse 
Uppföljning av KF inriktningsmål 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Byggnadsnämnden har bidragit till detta inriktningsmål genom att ta fram sju detaljplaner 
under året. I fyra av dessa planer finns fem av åtta ledord för ett hållbart Karlshamn med. 
De tre avvikande planerna har kommit till genom privat initiativ. 
 
Karlshamn präglas av inflytande, delaktighet och lika möjligheter 
Byggnadsnämnden har bidragit till måluppfyllelse genom att verksamheten vid ett flertal 
tillfällen under 2016 informerat allmänhet och branschföreträdare om plan- och bygglagen 
samt plan- och byggprocessen. Verksamheten har också medverkat i media i en rad olika 
frågeställningar. Dessa aktiviteter har genomförts med syfte att öka kunskapen kring, samt 
skapa större förståelse för, byggnadsnämndens verksamhet. 
 
Karlshamn ger utrymme för tillväxt och entreprenörskap 
Verksamheten har en god beredskap för att upprätta kvalitativa detaljplaner av privata 
aktörer som överensstämmer med den kommunövergripande översiktsplanen. Projekt 
prioriteras utifrån övergripande samhällsintressen så att tillväxt och entreprenörskap 
gynnas. 
 
Byggnadsnämndens framgångar under 2016 
• Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad blev nominerad till planpriset 

2016. 
• Systematiskt arbete med den antagna översiktsplanen Karlshamn 2030 har fått 

uppmärksamhet både inom och utanför landet, vilket bidragit till att sprida en positiv 
bild av Karlshamns kommun. 

• Viktig kartinformation har tillgängliggjorts, för Karlshamns medborgare, på 
karlshamn.se 

• Effektiviseringsarbete påbörjat inom bygglovsprocessen 
 
Driftbudget 
Byggnadsnämndens resultat för 2016 visar en positiv avvikelse på 321 tkr. 
 
Investeringsbudget 
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Investeringsutgifterna för 2016 uppgick till 137 tkr av totala 150 tkr. 71 tkr har investerats 
i GIS och 66 tkr har investerats i inventarier och arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Resultatrapport för 2016 med bilagor 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår att nämnden, utöver arbetsutskottets förslag till beslut, beslutar att 
ekonomisk uppföljning görs för perioden januari–mars i april, januari–oktober i november 
och januari–november i december. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslag på att ekonomisk uppföljning görs för perioden januari–mars i 
april, januari–oktober i november och januari–november i december, och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson 


