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Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Plan- och byggnadsnämndens protokoll 
måndagen den 7 november 2022 

Plats och tid  
Stadshuset, KS-salen samt digitalt via Microsoft Teams, klockan 08:00-08:30 

Paragrafer  

184-186 

Justeringsdag  

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet 

Protokollförare 

Rebecka Berg, nämndsekreterare  

 

 

  

Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-07 

mailto:plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 

  

Närvarande 

Beslutande 

Anders A Aronsson (L), tjänstgörande ordf., närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordf., närvarar på distans 
Ingela Ekrelius (V) 
Erik Dagnesjö (S) 
Kia Solid (S), närvarar på distans 
Lars Friberg (MP), närvarar på distans 
Lars Tufvesson (M), närvarar på distans 
Magnus Wikberg (KD) 
Peter Bytar (SD) 
Kijan Karimi (S)  
Peter Burman (S), närvarar på distans 
Lars-Gunnar Sjö (M) 
Kerstin Lundberg (MP), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande 

Ylva Stadell (S), närvarar på distans § 186 
Sebastian Sirén (S), närvarar på distans § 186 
Magne Björklund (V), närvarar på distans § 186 

Övriga närvarande 

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör (närvarar på distans), Maija 
Tammela Arvidsson, avdelningschef, Matilda Eriksson, controller, Vilhelmina Vinderos, 
verksamhetscontroller (närvarar på distans), Rebecka Berg, nämndsekreterare. 
 

  



Sida 3 (5) 

 

Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 184 

Val av justerare samt justeringsdag 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att utse Therez Almerfors (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll i 
anslutning till avslutat sammanträde den 7 november 2022. 

 

§ 185 

Fastställande av föredragningslista 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 
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Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 186  

Yttrande över förslag till mål och budget 2023-
2025 
PBN-2022-00070 

Beslut 

Plan- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samt 
planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare 
inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde, samt 

2.     att fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter, enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 oktober, enligt planeringsdirektiv för mål- 
och budgetprocessen, beslutat att remittera förslaget till mål och budget 2023 med 
plan för 2024–2025 till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med 
föreslagna taxor och avgifter.  

Plan- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Mål 
och budget 2023 med plan för 2024–2025 avseende nämndens ansvarsområde, med 
den justering som framgår av bilaga 1.  

Enligt tidigare beslut görs en årlig uppräkning av nämndens taxor och avgifter med AKI 
(arbetskostnadsindex) som fastställs i november 2022 samt med aktuellt 
prisbasbelopp vad gäller detaljplanetaxan enligt tidigare år. En översyn har gjorts 
avseende geodataprodukter där en uppdelning av nybyggnadskartor föreslås från 
tidigare 2 kategorier till 3 kategorier. Justering har även gjorts vad gäller moms för 
nybyggnadskartor som beställs utan koppling till myndighetsutövning/bygglov. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2022 
• Bilaga 1, Taxor och avgifter 2023 

Arbetsutskottet har inte berett förslaget. 
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Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-11-07 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 

  

Deltar inte i beslutet 

Anders A. Aronsson (L), Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Lars-Gunnar Sjö (M) 
och Magnus Wikberg (KD) deltar inte i beslutets första att-sats med följande motivering: 
Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i plan- och 
byggnadsnämnden deltar inte i beslutet med hänvisning till Alliansens eget kommande 
budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med liggande förslag.  
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