Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden
Tid och plats

2021-03-31, 14.00, B-salen,
Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

–

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Patrik Nissen, förvaltningschef (deltar på distans), Tomas
Enqvist, planeringschef (deltar på distans)

Justerare

Anders Oscarsson (ordinarie)
Maria Carlén Lindwall (ersättare)

Justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet
Kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Sibylle Ekengren

Justerare

Anders Oscarsson

Paragrafer: 16 - 20

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Samhällsbyggnadsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2021-04-01
Datum för anslagets nedtagande: 2021-04-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Solter, sekreterare

Utdragsbestyrkande

Paragrafer: 16 - 20
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Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum:2021-03-31

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Anders Oscarsson (S) som ordinarie och Maria Carlén Lindwall
(MP) som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, i
kommunhuset, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen
Nämnden godkänner dagordningen.

Information
Information om Padelhallar, Tomas Enqvist

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:
Diarienummer:

Protokoll

2021-03-31
MOB.2021.22

§ 16

Årsredovisning 2020
Beslut
1.

Årsredovisningen för samhällsbyggnadsnämnden år 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall i form av måluppföljning, ekonomisk
uppföljning samt personalläget.
Inför 2020 års årsredovisning infördes en ny disposition av dokumentet enligt RKRs
(Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer. Rekommendationerna innebär
att årsredovisningen även innehåller en förvaltningsberättelse med summering av den
senaste femårsperiodens utveckling, redovisning av väsentliga händelser,
riskbedömning samt hållbarhetsperspektiv för förvaltningens verksamhet.

Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2021-03-24
Förslag till årsredovisning

Tjänsteförslag
1.

Årsredovisningen för samhällsbyggnadsnämnden år 2020 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Ekonomienheten
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2021-03-31
MOB.2021.5

§ 17

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas
till nämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det samhällsbyggnadsnämnden fritt
att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos samhällsbyggnads-förvaltningen.
Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa
fr.o.m att samhällsbyggnadsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt
på kommunens digitala anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där
tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter
om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare
(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med
skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~

Förteckning över delegationsbeslut 2021-02-07 - 2021-03-23

~

Förteckning över anställningar 2021-02-01 - 2021-02-28
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