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Tid och plats  Måndagen den 7 december 2020 kl 09.00 - 10.00 i 
Kommunfullmäktigesalen samt via Teams 
  

Beslutande  
Ledamöter 
 

Lars Björneld (L), ordförande 
Ulf Hanstål (N), vice ordförande, Teams 
Roger Siverbrant (S, Teams 
Lars Nielsen (C), Teams 
Bengt-Olof Andersson (S) ersätter Avalon Falcon (MP) 
Mikael Wennergren (LP), Teams 
Leif Ahl (K) 
 

Ersättare 
 

 

Tjänstepersoner och  
övriga närvarande 
  

Per Garenius, förvaltningschef 
Anna Wigell, avdelningschef plan och bygg, Teams 
Christian Wrangmo, avdelningschef tekniska avdelningen, Teams 
Linda Wising, verksamhetsutvecklare, Teams 
Daniel Jacobs, ekonom, Teams 
 
 

 
Paragrafer 
 

§§ 226–228 

 
Sekreterare 
 
 

 
………………………………………………………. 
Madelene Johansson 

Ordförande 
 
 

………………………………………………………. 
Lars Björneld 

Justerare 
 
 

………………………………………………………. 
Roger Siverbrant 
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Anslagsbevis av justerat protokoll 
 
Justering har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. 
 

Nämnd 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokoll justerades 

Datum då justeringen publiceras 

Datum då publiceringen av justeringen upphör 

Förvaring av protokollet 

Samhällsbyggnadsnämnd 

2020-12-07 

2020-12-07 

2020-12-07 

2020-12-28 

Protokollet finns tillgängligt på 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

Underskrift ……………………………………………………………….. 
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§ 226  

Fastställande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet. 
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§ 227 Dnr SBN A-2020-49 

Uppföljningsrapport 4, 2020, samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanfattning 
I enlighet med kommunens styrmodell ska uppföljning sammanställas till 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige per sista oktober (uppföljningsrapport 4). 
Denna rapport innehåller endast ekonomisk uppföljning. 

Samhällsbyggnadsnämnden har per oktober ett resultat på 4,2 mkr men det finns ett 
antal underhållsarbeten som inte är fakturerade ännu. Prognosen i slutet av året är 
+100 tkr.  

I oktober så har statligt bidrag för Covid reglerats mot förvaltningen och alla 
kostnader med Covid är alltså reglerade. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med sin handlingsplan för en budget i 
balans. Åtgärder och aktiviteter har tagits fram inom ramen för vad förvaltningen 
hinner med.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18. 
Uppföljningsrapport 4, 2020, samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4 för 2020.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 228 Dnr SBN A-20250-116 

Budget 2021 plan 2022–2023 samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. 

Nämnderna ska utgå från styrmodell, kommunfullmäktiges budget och andra 
reglementen som styr nämndens verksamheter att ta fram en budget. 

Budgeten ska innehålla en beskrivning av nämndens verksamhet, prioriterade 
utvecklingsområden, inriktningar och eventuella utvecklingsmål samt uppdrag. 
Budgeten ska säkerställa att ansvaret för verksamheten sker utifrån de av 
kommunfullmäktige beslutade ramarna.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18. 
Budget 2021 plan 2022–2023 samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Siverbrant (S): Tilläggsförslag att återvinningsmaterial bör användas när så är 
möjligt.  

Lars Björneld (L): Tilläggsförslag att Tronebacken blir ett område som sticker ut, 
kopplat till miljömålen och en hållbar gestaltad livsmiljö. 

Mikael Wennergren (LP): Bifall till Roger Siverbrants förslag.  

Beslutsgång  
Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget.  

Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tilläggsförslag att 
återvinningsmaterial bör användas när så är möjligt och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Ordförande frågar om samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt tilläggsförslag att 
Tronebacken blir ett område som sticker ut, kopplat till miljömålen och en hållbar 
gestaltad livsmiljö och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt 
förslaget. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att anta budget 2021 plan 2022 
och 2023. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återvinningsmaterial bör användas när så 
är möjligt och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Tronebacken blir ett område som sticker ut, 
kopplat till miljömålen och en hållbar gestaltad livsmiljö och finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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