
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-31 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 31 mars 2020 kl 10:00 – 12.25 

Ajournering:  

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Daniel Nestor (S), 1:e vice ordförande  
Erik Paulsson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Peter Högberg  (S)                                                              

 
§ 29  Deltar ej pga jäv 
§ 29 Ordförande  
 
 
 
§ 29 kl 11:10-11:16 

  
Ej tjänstgörande ersättare 
Peter  Högberg (S)  

 
 

Övriga närvarande Andreas Horste, samhällsbyggnadschef 
Tommy Dahlgren, gatuchef 
Charlotte Ivarsson, controller  
Joakim Svensson, trafiksamordnare 
Sara Dolk, stadsarkitekt 
Sandra Lövsjö (skype), mark och exploateringsingenjör    
Maria Åkerö, trafikingenjör 
Malin Myrén, utskottsekreterare 

§ 25-35 
§ 25-35 
§ 27 
§ 28 
§ 28 
§ 27,29-30 
§ 27, 31-32 
§ 25-35 

Protokolljusterare Erik Paulsson (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25-35 

 Malin Myrén  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson (KD)  

Protokolljusterare 

  

 Erik Paulsson (C)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-03-31 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 [Sekreterare]   
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Sammanträdesprotokoll Sida 19(19) 
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2020-03-31 
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§ 35 Dnr 2020/000053 000 

Uppföljning av uppdrag givna av SBU 2019 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för 

uppföljningen av uppdrag givna av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 

 

Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att  

 

*säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i 

faktisk verksamhet 

*utgöra underlag för vidare beslutsfattande 

*ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de genomförda 

uppdragen 

 

Nästa uppföljning görs i samband med utskottsmöten och kommunstyrelsens 

möten i juni 2020. I samhällsbyggnadsutskottets fall 9 juni. 

 

Aktuell situation 

En genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av 

samhällsbyggnadsutskottet utifrån det som märkts som uppdrag i ärende- 

och dokumenthanteringssystemet Ciceron. Därtill har protokoll gåtts igenom 

för perioden 2019-01-29 – 2019-12-11. 

Status har angetts för respektive uppdrag med, dels ”inte påbörjat”; ”pågår” 

eller ”avslutat”, dels en mycket kort beskrivning av var uppdraget står. 

I rapporten meddelas också samtliga avslutade uppdrag. I framtida rapporter 

anges endast uppdrag som avslutats sedan den nu aktuella uppföljningen. Då 

kommer också korta beskrivningar att göras av effekter och lärdomar av 

avslutade uppdragen. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport över status för givna uppdrag, Id 70493 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

__________________ 


