MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Bolmen kl. 08:00-12:00

Beslutande ledamöter

Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice
ordförande), Johnny Winther (SD), Roger Andersson (S), Martina Philip
Carlsson (C) (2:e vice ordförande), Zofia Sarna (S) ersätter Carl Larsson (M),
Karl-Gustav Lindbäck (KV) ersätter Lirim Mazreku (KV)

Ej tjänstgörande ersättare

Kjell Larsson (S)

Övriga närvarande

Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef)
Siv Modée (bygg- och miljöchef)
Ann Backsten (lokalvårdschef)
Carolina Storberg (VA- och renhållningschef)
Charlotte Karlsson (kostchef)
Isabel Said (ekonom)
Fredrik Torstensson (kommunikatör)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Martina Philip Carlsson (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§91

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Malin Thydén-Kärrman (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Martina Philip Carlsson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
2021-11-23

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Samhällsbyggnadsnämnden

§91

Remiss - Förslag om förändring av råd
(2021 SBN0197)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslagen förändring av råden.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2021, § 5, att tillsätta en demokratiberedning
med uppdrag att genomföra en översyn och utvärdering av de politiskt sammansatta organen
inför kommande mandatperiod.
Demokratiberedningen har föreslagit att folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet slås
samman till ett nytt gemensamt råd. Vidare föreslår beredningen att den politiska
representationen i pensionärsrådet ska vara en ledamot och en ersättare från kultur- och
folkhälsonämnden, samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.
Nämnderna ska själva utse sina representanter.
Kommunstyrelsen har den 5 oktober 2021, § 178, beslutat att skicka förslag till förändringar
på remiss till nämnderna m.fl. med sista svarsdag den 1 december 2021.
Handlingar i ärendet
 §76 SBN AU Remiss - Förslag om förändring av råd
 Remiss förslag förändring av råd
 Remiss - Förslag om förändring av råd
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslagen förändring av råden.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Demokratiberedningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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