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SBN § 94 Dnr 2022-1  
 
Sammanträdesdagar 2023 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar samt plan för 
ekonomiprocesserna 2023 i enlighet med upprättat förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsgruppen har tillsammans med den politiska administrationen och 
ekonomienheten lagt en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 2023 och i 
anslutning till det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
nämnder, utskott samt budgetberedningen under 2023. I planeringen av datum för 
nämndernas och utskottens sammanträden har hänsyn tagits till att flödet för de olika 
ekonomiprocesserna tidsmässigt ska fungera genom hela den politiska organisationen 
fram till beslut i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-15 
Förslag till sammanträdesdagar 2023 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SBN § 95 Dnr 2022-223 
 
Budget 2023 del 2 för samhällsbyggnadsavdelningen 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att anta budget del 2 för samhällsbyggnadsnämnden 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska inom ramen för samhällsbyggnadsavdelningens 
verksamhetsområden redovisa uppdrag, mål, strategier och styrtal i budget del 2. Inför 
2023 har enbart mindre justeringar gjorts i förhållande till innevarande år.  
 
Inför 2023 har kommunfullmäktige beslutat om en budgetram som motsvarar 2022 års 
ram. I praktiken är det en sänkning av ramen med 200 tkr, medel som tillsköts som ett 
engångsbelopp till innevarande år för att arbeta mer med detaljplanering av nya tomter 
och områden. Inför 2023 innebär detta en nettoram för nämnden om lite drygt 13,3 
mnkr. En kommande lågkonjunktur innebär sannolikt lägre intäkter men ändå stora 
utmaningar i och krav och förväntningar gentemot verksamheten.  
 
Att klara av att hålla en god och bred kompetens genom alla verksamhetsområden och 
frågor som berör samhällsbyggnad med elva heltidsanställda medarbetare är en stor 
utmaning. Avsaknaden av resurser är tydlig när det kommer till såväl det 
miljöstrategiska arbetet som kring arbetet med ett förändrat klimat med exempelvis ras 
och skred, skyfall och översvämningar. Behovsutredningen inom miljö- och hälsoskydd 
och livsmedel visar ett underskott och behov om ytterligare omkring en tjänst, framför 
allt avseende myndighetsutövning med tillsyn och kontroll. 
 
Digitaliseringen och kraven på densamma är en annan utmaning värd att nämna. Ny 
lagstiftning innebär att detaljplaner som tas fram idag ska digitaliseras. Att såväl anpassa 
verksamheten framåt som att digitalisera och tillgängliggöra arkiv och data bakåt i tiden 
kommer kräva såväl ekonomiska som personella resurser. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tog under 2021 fram tio nya trender som påverkar 
det kommunala och regionala uppdraget till 2030. Samtliga kan till dels sägas påverka 
samhällsbyggnad men det finns några som sticker ut; 
 
Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 
"Värderingsförskjutningen syns i alla delar av samhället. Många människor vill bo på 
platser och arbeta för företag som har en tydlig agenda för att minska koldioxidutsläpp 
och bidra till att förbättra den lokala miljön. Att kunna erbjuda detta kommer i 
framtiden innebär inte bara ett nödvändigt villkor för planetens överlevnad, det skapar 
också nya konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner och regioner." 
 
Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt 
"Samverkan ses av många som en lösning, men erfarenheter visar att samverkan också 
kan medföra risk för ökad administration och oklar ansvarsfördelning. Det kan också 
medföra negativa konsekvenser för de rådande systemen för redovisning, styrning och 
uppföljning.  
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Vem tar ledarrollen och hur ska ansvaret delas när alla både är en del av problemet och 
därmed lösningen? Hur och vem utkräver vi ansvar av när ”allas ansvar är delat 
ansvar”? Medvetenheten om komplexa utmaningar har ökat inom forskningen, hos 
näringslivet och i offentliga organisationer. Enligt flera forskare behöver den 
traditionella styrningen kompletteras med systemkunskap. Det ömsesidiga samspelet 
mellan samverkande aktörer, förmågan att se vinsten att jobba tillsammans och 
mötesplatser för dialog ökar möjligheten att gemensamt hantera komplexa 
samhällsutmaningar." 
 
Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
"Världen är idag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering 
och teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet. 
Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är 
andra skeenden som bidrar till att medvetenheten om samhällets sårbarhet ökat och 
därmed även insikten om att vi måste rusta oss bättre för framtida kriser och krig." 
 
 
Beslutsunderlag 
Budget del 2 samhällsbyggnad 2023 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-18 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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