SAMMANTRADESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2011-01-18

Plats och tid

Kommunhuset, Norrtäije-salen 2011-01-18 kl 09.00 - 09.15

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef
Tore Strömberg, enhetschef bygg/va
Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Margaretha Lundgren (s)

Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljökontoret 2011-01-25, kl 08.30

Underskrift

Sekreterare
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Ordförande ....

Paragrafer

Ann/Christine Karlsson

1-6

t

" Mats Hultin
Justerande

ÉfåfjlÅ
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Margaretha Lundgren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2011-01-18

Datum för anslags
uppsättande

2011 -01-26

Förvaringsplats
för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje

Datum för anslags
nedtagande

Underskrift
Afih-Christine Karlsson
Utdragsbestyrkande

2011 -02-17

NORRTÄLJE
Närvarolista

B Y G G - och MILJÖNÄMND
klockan:

2011-01-18

09.00-09.15

LEDAMÖTER

NAMN
Mats Hultin (m)

JA
ordf

NÄRVARO
ANMÄLT
NEJ

FÖRHINDER

X

Ingmar Wallén (m)

X

X

Annette Tagesson (m)

X

X

Klas Zettergren (m)

X

Eva Öländer (c)

1:e vice ordf

VOTE RING
JA NEJ AVSTÅR

X

Berit Elisson (fp)

X

Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf

X

Lennart Svenberg (s)

X

Ethel Söderman-Sandin (s)

X

Bertil Norstedt (s)

X

Åke Söderström (mp)

X

ERSÄTTARE

NAMN

JA

Svante Norström (m)

X

Bo Hanson (m)

NÄRVARO
ANMÄLT
NEJ

FÖRHINDER

TJÄNSTGÖR

X
X

Åsa Malmström (m)

X

X

Susanne Hallqvist (m)

X

X

Christer Johansson (c)

X

Mats Hållén (fp)

X

Emil Persson (s)

X

Birgit G Lindh (s)

X

Poul Ahlgren (s)

X

Jan Englund (v)
Kai Larsson (mp)

X
X

JA

VOTERING
NEJ AVSTÅR
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Bygg- och miljönämnden (bmn)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2011-01-18

1(1)

bmn § 1
Val av justerare
Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med
ordförande Mats Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den
25 januari 2011 kl. 08.30 på Bygg- och miljökontoret.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Sida

Sammanträdesdatum

2011-01-18

1(1)

bmn § 2
Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämndens
arbetsutskott.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att utse Mats Hultin (m), Ingmar Wallén (m)> Eva Öländer (c), Margaretha
Lundgren (s) och Lennart Svenberg (s) som ordinarie ledamöter i bygg- och
miljönämndens arbetsutskott samt
att utse Annette Tagesson (m), Klas Zettergren (m), Christer Johansson (c), Ethel
Söderman-Sandin (s) och Bertil Norstedt (s) som personliga ersättare i byggoch miljönämndens arbetsutskott.

Beredning
För borgerliga gruppen föreslås Mats Hultin (m), Ingmar Wallén (m) och Eva
Öländer (c) som ordinarie ledamöter samt Annette Tagesson (m), Klas Zettergren
(m) och Christer Johansson (c) som personliga ersättare i bygg- och
miljönämndens arbetsutskott.
För oppositionsgruppen föreslås Margaretha Lundgren (s) och Lennart Svenberg
(s) som ordinarie ledamöter samt Ethel Söderman-Sandin (s) och Bertil Norstedt
(s) som personliga ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

Justerare

Jiisterare

Utdragsbestyrkande
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NORRTÄLJE
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2011-01-18

1 (1)

bmn § 3
Val av ersättares tjänstgöring i bygg- och miljönämndens
arbetsutskott,
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att anta nedanstående regler avseende ersättares tjänstgöring i bygg-och
miljönämndens arbetsutskott.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2010-12-13 § 241 beslutat att anmoda nämnden att anta
följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott
1. personlig ersättare
2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens
valprotokoll
3. för ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
m
c
fp
s
v

Justerare

Justerare

ill

inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning
kd, fp, c
fp, kd, m
m, c, kd
v
s

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sa m manlrädesdatum

2011-01-18

1(1)

bmn § 4
Va! av representanter i kommunala organ.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att utse Ingmar Wallén (m) som ordinarie ledamot och Ethel Söderman-Sandin
(s) som ersättare i det kommunala handikapprådet och
att utse Ingmar Wallén (m) som ordinarie ledamot och Bertil Norstedt (s) som
ersättare i det kommunala pensionärsrådet.

Bakgrund
I reglemente för respektive kommunala handikapprådet och kommunala
pensionärsrådet framgår att bygg- och miljönämnden ska utse en ledamot samt
ersättare för denne.
Förslag har lagts att utse Ingmar Wallén (m) som ledamot i handikapprådet och i
pensionärsrådet.
Ethel Söderman-Sandin (s) föreslås som ersättare i handikapprådet och Bertil
Norstedt (s) föreslås som ersättare i pensionärsrådet.

Justerare

Justerare
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2011-01-18

1(1)

bmn § 5
Närvarorätt för bygg- och miljökontorets tjänstemän vid
sammanträde.
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att bygg- och miljöchef, chefstjänstemän samt nämndsekreterare vid bygg- och
miljökontoret beviljas generell närvarorätt vid bygg- och miljönämnden och
dess arbetsutskotts sammanträden.

Bakgrund
Det föreligger enligt kommunallagen 6 kap 19 § en möjlighet för bygg- och
miljönämnden att besluta om deltagande för tjänstemän vid bygg- och
miljönämnden och dess arbetsutskotts överläggningar.
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta att bygg- och
miljöchef, chefstjänstemän samt nämndsekreterare vid bygg- och miljökontoret
beviljas generell närvarorätt vid bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskotts
sammanträden.

Jiisterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Sida

KOMMUN
Bygg-och miljönämnden

2011-01-18

1 (1)

bmu § 6
Förslag till sammanträdesdagar för år 2011
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att anta nedanstående sammanträdesdagar för år 2011.

Bakgrund
Bygg- och miljönämnden beslutade 2010-11-18 § 103
att anta nedanstående sammanträdesdagar för Bygg- och miljönämnden 2011.
Med hänvisning till ny mandatperiod måste nytt beslut fattas att anta förslag till
sammanträdesdagar för den nya bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden
18 januari (konstituerande sam.tr, k l 09.00)
27 januari
24 februari
31 mars
5 maj
26 maj
22 juni (onsdag)
8 september
13 oktober
17 november
8 december

^
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Nämndens sammanträden föreslås börja kl 15.00 med grupp 13.30.
Nämndens sammanträde den 8 december föreslås förläggas på förmiddagen med
start kl 09.00.

Justerare

Justerare

////

Utdragsbestyrkande

