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 Sammanträdesdatum   
  2021-02-11  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

§ 23 Kommunrevisionen: Granskning av politisk 
styrning 
Dnr BN 2020/0486 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar 

att svara Lunds kommuns revisorer att de rekommenderade 
åtgärderna kommer att genomföras  

att  ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur 
åtgärderna ska genomföras och 

att  stadsbyggnadskontoret ska återredovisa uppdraget till 
byggnadsnämnden under 2021 

  

Protokollsanteckningar 
Dimitrios Afentoulis (KD): Vikten av att samtliga ledamöter 
involveras i arbetet bör särskilt beaktas. 

Sammanfattning 
Lunds kommuns revisorer har granskat den politiska styrningen och 
uppföljningen hos kommunstyrelsen och andra nämnder, bland 
annat byggnadsnämnden.  Den sammanfattande bedömningen är att 
nämndernas styrning och uppföljning av verksamheterna är 
tillräcklig. Det finns några områden som kan utvecklas och i 
rapporterna ger revisorerna rekommendationer om lämpliga 
åtgärder. Revisorerna vill att byggnadsnämnden svarar om de 
rekommenderade åtgärderna kommer att vidtas.  

Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att 
genomföra de rekommenderade åtgärderna och ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur det ska 
ske.  

Yrkanden 
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Dimitrios 
Afentoulis (KD) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar 
att bifalla yrkandet. 
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 Sammanträdesdatum   

 

 2021-02-11  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

Underlag för beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-29  
 Missiv 2020-12-16 till Lunds kommuns revisorers 

granskningsrapporter om ”Granskning av politisk styrning, 
uppföljning och samordning” 

 Huvudrapport 2020-12-09  
 Delrapport 1 målstyrning 2020-12-09 
 Delrapport 2 hantering av delegation 2020-12-09  

Beslutet skickas till 
Lunds kommuns revisorer 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 

 2021-02-11 BN 2020/0413 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Byggnadsnämnden 
 
Tid och plats 2021-02-11 klockan 17.00–20.00, Meteoriten, plan 7, Kristallen, 

Brotorget 1 
  
Beslutande  
Ledamöter Klas Svanberg (M), ordförande 

Börje Hed (FNL), vice ordf, deltar på distans 
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar på distans 
Christoffer Karlsson (L), deltar på distans 
Per Johnsson (C), deltar på distans 
Dimitrios Afentoulis (KD), deltar på distans 
Daniel Fatemi (S), deltar på distans 
Margita Malmros (S), deltar på distans 
Axel Hallberg (MP), deltar på distans 
Ann Schlyter (V), deltar på distans 
Dragan Brankovic (SD), deltar på distans 

 

 
 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Fredrik Folkesson (L), deltar på distans 
Lena Gustafsson (M), deltar på distans 
Sofia Kristensson (M), deltar på distans 
Ann Tångmark (FNL), deltar på distans 
Haris Hadzovic (S), deltar på distans 
Nikola Maka (S), deltar på distans 
Christina Sjöström (MP), deltar på distans 
Helmut Moser (V), deltar på distans 
Bo Wennergren (FI), deltar på distans 

  
Tjänstepersoner Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör 

Anna Vroland, administrativ chef, deltar på distans 
Cecilia Hansson, översiktsplanechef, deltar på distans 
Ole Kasimir, planchef, deltar på distans 
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar på distans 
Petter Eiring, bygglovschef, deltar på distans 
Katarina Öberg Magnusson, jurist, deltar på distans 
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare 
Sebastian Howe, IKT- samordnare 
Charlotte Hägg Reader, arkitekt, deltar på distans 
Anita Wallin, exploateringschef, tekniska förvaltningen, deltar på 
distans 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 

 2021-02-11 BN 2020/0413 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 
Justerare Christoffer Karlsson (L) med Daniel Fatemi (S) som ersättare 
  
Paragrafer § 17–36 
  
Tid och plats för justering Digital justering den 19 februari 2021 kl. 11.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Jenny de Navarro Jones 
  
  
Ordförande  
 Klas Svanberg (M) 
  
  
Justerare  
 Christoffer Karlsson (L) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-11 
  
Paragrafer § 17–36 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-23 Datum då anslaget tas ned 2021-03-17 
  
Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli,  Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 

Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Jenny de Navarro Jones 
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