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Sammanfattning

I ärendet föreslår stadsbyggnadskontoret att stadsbyggnadsnämnden inrättar ett arbetsutskott
för att kunna bereda ärenden inför nämndens sammanträden. Arbetsutskottet kommer också
kunna fatta beslut i de ärenden stadsbyggnadsnämnden delegerar beslutsbefogenheter till
utskottet. Beslutet föreslås gälla under innevarande mandatperiod
I ärendet utses även ledamöter och ersättare till arbetsutskottet samt deras tjänstgöringsordning.
Vidare bestäms vissa av arbetsutskottets arbetsformer i övrigt.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillsätter för innevarande mandatperiod ett arbetsutskott med
uppgift att bereda nämndens ärenden samt att fatta beslut i de ärenden där rätten att fatta
beslut delegerats från nämnden till arbetsutskottet.
2. Arbetsutskottet ska bestå av tre ledamöter, varav en ordförande med utslagsröst, och tre
ersättare. Ersättarnas inträdesordning ska vara densamma som i stadsbyggnadsnämnden.
3. Vid ordförandens frånvaro ska i första hand den förste vice ordföranden och i andra hand
den andre vice ordföranden tjänstgöra som ordförande.
4. Minst två av arbetsutskottets ledamöter måste vara närvarande för att beslut ska kunna
fattas.
5. De ersättare som inte tjänstgör får närvara vid utskottets sammanträde, men inte delta i
dess beslut.
6. Arbetsutskottet sammanträder på den dag och den tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden eller minst två ledamöter anser att det
behövs.
7. Stadsbyggnadsnämnden utser Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L) och Martin Molin (C) till
ordinarie ledamöter i utskottet och tillika utskottets ordförande, vice ordförande och andre
vice ordförande.
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8. Stadsbyggnadsnämnden utser tre (3) ersättare till arbetsutskottet.
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Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2019-02-14
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadskontorets administrativa avdelning
Ärendet

En nämnd får enligt 6 kap. 41-42 § § kommunallagen (2017:25), KL, inrätta ett utskott. Enligt de
bestämmelserna får också nämnden delegera beslutsbefogenheter till nämnden. Utskottet får
dessutom bereda nämndens ärenden.
Om nämnden inrättar ett utskott ska den välja utskottet bland ledamöterna och ersättarna i
nämnden.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att arbetsutskottet, liksom under förutvarande mandatperiod,
består av tre ledamöter och tre ersättare. I likhet med vad som gällde under den mandatperioden
föreslår stadsbyggnadskontoret att stadsbyggnadsnämndens presidium utgör ledamöter i
arbetsutskottet.
Ansvariga

Göran Blomé Avdelningschef

