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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum1 kl. 08.30 – 11.00. 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Kristoffer Olerås, ordförande (C) 
Håkan Engberg (S)) 
Östen Stenberg ( C)  
Sten-Olof Eklund (V ) 
 
 
Kakis Ziliaskoudis (S) 
Ola Hult (C ) 09.10-11.00 

Övriga deltagare Kristina Mellberg, miljö- och byggchef 
Andreas Mossberg, förvaltningschef 
Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Sten-Olof Eklund 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-5 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Kristoffer Olerås  

 Justerande   
 Sten-Olof Eklund  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2017-01-02 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-01-02 Datum för  

anslags nedtagande 2017-01-24 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 1 
 
Delegationsordning miljö- och byggnämnden 
 
Beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa delegationsordning samt att lägga av 
miljö- och Byggchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till delegationsordningen för miljö- och byggnadsnämnden presenteras på 
sammanträdet. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat inrätta en ny nämnd, Miljö- och Byggnämnd, fr o 
m 2017-01-01. Detta har föranlett framtagning av ny delegationsordning för Miljö- 
och Byggnämnden.  
 
Justeringar från nya lagtexter och nya beslutspunkter har tillkommit gentemot tidi-
gare delegationsordning Sbn, nytt är punkt 13.4b och 13.4f samt 13.41a och 13.41b. 
Borttagande av paragrafer, punkt 12.79 och 12.125 har också skett. All delegation 
från miljö- och Byggnämnden  till tjänsteman görs till Samhällsbyggnadschef/Miljö- 
och byggchef. 
 
Samhällsbyggnadschef/Miljö- och byggchef kan sedan vidaredelegera till annan tjäns-
teman. Med denna konstruktion blir Samhällsbyggnadschef/Miljö- och byggchef an-
svarig inför Miljö- och Byggnämnden, för alla beslut som tas av förvaltningen. Vida-
redelegat ansvarar inför Samhällsbyggnadschef/Miljö- och byggchef för sina beslut. I 
delegationsordningen är redan inskrivet vem som är vidaredelegat i olika ärenden. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 2 
 
Arbetsordning och information 
 
Beslut: 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Information om arbetsordning, reglementen och rutiner. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 3 
 
Information om verksamheten samt presentation av tjänstemän 
 
Beslut: 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning: 
Presentation av miljö- och byggenhetens tjänstemän. 
 
Miljö- och byggchef Kristina Mellberg informerar om miljö- och byggenhetens verk-
samhet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 4 
 
Kalendarium 2017 
 
Beslut: 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa kalendarium för miljö- och byggnämnden 
enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning: 
Miljö- och byggnämnden föreslås att under första halvåret 2017 hålla sammanträde 
följande onsdagar kl 08.30. 
 
25 januari 
15 februari 
15 mars 
12 april 
17 maj 
21 juni 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 5 
 
Övriga ärenden 
 
Tillgång till lokalerna, utdelning av taggar. 
 
Information om kallelser och protokoll till miljö- och byggnämnden. 
 
__________ 
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