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KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Platsochtid Kallingesalen, kl.0g:00

Beslutande Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersåftare

Se särskild forteckning

närvarande

plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Se särskild förteckning

Ola Robertsson (S) och HilleviAndersson (C)

Stadshuset, 2020-12-16 kl. 12:55, omedelbart justerat

tuAsa Rosenius

HilleviAndersson (C)

Ola Robertsson (S)

ANSLAG'BEVIS
Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden

atum 2020-12-16

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-16

Datum då anslaget tas ned 2021-01-09

Förvaringsplatsförprotokollet Stadshuset innevarande år, därefterCentralarkivet

Underskrift

Asa Rosenius,
Nämndsekreterare för miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Kvittning

Övriga närvarande

Tjänstemän

Hillevi Andersson (C), Ordforande
Magnus Persson (M), '1:e vice ordförande
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordforande
Pär Dover (S)
DmitriAdellberg (S)
Bengt Sven Ake Johansson (SD)
Johan Grönblad (SD)

Med anledning av att i största möjliga mån förhindra Corona-virusets spridning och
samtidigt upprätthålla en hög kvalitö och rättssäkerhet vid myndighetsutövning, så
tillämpas en överenskommelse avseende kvittningssystem. Sammanträdet genomförs
med minsta möjliga antalet ledamöter, 7 st, vilket är tillräckligt för att nämnden ska vara
beslutsför.
Blocket M+L+C+KD minskar sin grupp med 3 personer:
1. Bo Carlsson (C) - utkvittad enligt överenskommelse.
2. Lars Sager (M) - utkvittad enligt överenskommelse.
3. Lennart Gustafsson (L) - utkvittad enligt överenskommelse.
Blocket S+V+MP minskar sin grupp med 2 personer:
1. Christer Svantesson (S) - utkvittad enligt överenskommelse.
2. Lena Rosön (V) - utkvittad enligt överenskommelse.
SD minskar sin grupp med 1 person:
1. Mattias Ronnestad (SD) - utkvittad enligt överenskommelse.

Anette Andersson, forvaltningschef (via Teams)
Asa Rosenius, nämndsekreterare
Lina Gustafsson, administratör (via Teams)
Oskar Engdahl, förvaltningsjurist
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KOMMUtit

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

$ 376 Dnr2020-000318
Ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
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Miljö- och byggnadsnämnden

s 376 Dnr 2020-00031 8

Ändring av reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden

Sammanfattning
Följande kursiverade text åir hiimtad från kommunjurist Julia Brorssons
tj iinsteskrivel se til I kommunfullmäkti ges sammanträ de 2020 - 12- 17 :

"Samtliga reglementen har, eller ska, genomgå enforändring i enlighet med
SrKR.'s (Sveriges Kommuner och Regioner) nya normalförslagfor
reglemente. I det nya normalförslaget återfinns en paragraf som ger
ledamöterna en möjlighet att delta i sammantrdde på distans, Revideringen
av miljö- och byggnadsnrimndens reglemente har påbörjats, men det tir inte
klart dn, vilket innebrir att nrimndenfortfarande har ett reglemente som
baseras på ett gammalt normalförslag dar distansdeltagande inte cir möjligt.

Kommunfullmrihige skn besluta om möjlighet för en ntimnds ledamöter att
delta i sammantrdden på distans enligt 6 kop. 24 $ kommunallagen
(2017:725). Det har darfi;r inJörts en ny parqgraf $ 14, i reglementets
kapitel 3 dar ncimndens ledamöter ges möjlighet att sammantrdda på
distans.

Åndringen av reglementet sker nu slqtndsamt med anledning av att
ledamöterna i nrimnderna i möjligaste mån ska sammantrrida på distans for
att forhindra smittspridningen av Covid- I 9. En paragraf gdllande
distansdeltagande fi;reslås drirför införas i miljö- och byggnadsncimndens
r e gl e m e nt e. D e n ful I s t rindi ga r ev i de r i n ge n av m i lj ö - o c h by ggnads ncimnd e ns
reglemente kommer att ske under bArjan av ncista år. "

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det är viktigt att skyndsamt fatta
beslut i detta iirende ftir att sammanträde på distans ska vara möjligt, även
ftir miljö- och byggnadsnämnden, vid behov. Beslutet bör därmed fattas med
omedelbar justering och därefter omgående överlämnas till
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsn?imnden ftireslår kommunfullmäktige att besluta att
anta ändringen i reglementet ftir miljö- och byggnadsnåimnden.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Yrkanden
Ordftirande Hillevi Andersson (C) yrkar bifall till tjänsteftirslaget.

Propositionsordning
Ordftirande Hillevi Andersson (C) ställer proposition på yrkandet och finner
att nåimnden bifaller detsamma.

Underlag
MBN 201216 - Ändring av reglemente - nuvarande reglemente - till KF av
Julia Brorsson.

MBN 201216 - Ändring av reglemente - tillägg i reglementet fiir tillägg
distanssammanträde - till KF av Julia Brorsson.

MBN 201216 - Ändring av reglemente - tjåinsteskrivelse till KF av Julia
Brorsson.

Beslut
Miljö- och byggnadsnåimnden beslutar att ftireslå kommunfullmäktige att
besluta attantaändringen i reglementet ftir miljö- och byggnadsnåimnden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet blir omedelbart justerat.

Exp:

Kommunfu llmäktige (mej 1)

Kommunjurist Julia Brorsson (mejl)
Kanslichef Anna-Karin Sonesson (mejl)
Förvaltningschef Anette Andersson (mejl)
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