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Plats och tid Stadshuset, Laholm kl, 13.00 – 15.15 
 
 
Beslutande Ove Bengtsson (C), ordf 
 Christian Wahl (M)  
 Ove Bengtsson (S) 
 Kennet Gertsson (M) 
 Maria Bronelius (C) 
 Siv Pålsson (S) 
 Lars Jeppsson (Lap) 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagande Gert Olsson (M) ersättare 
 Bert Lindberg (M), ersättare 
 Clas Corneliusson (FP), ersättare  
 Lennart Hansson (KD), ersättare 
 Leif Sunesson (S), ersättare 
 Karl-Axel Fällgren (S), ersättare 
 Rikard Vesterlund (SD), ersättare 

 Torsten Kindt, miljöchef 
 Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef 
 Britta Gottfridsson, kommunsekreterare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Ove Bengtsson (S) 
 
 
 
Plats och tid för justering Kommunledningskontoret 2011-01-12 kl 17.00 
 
 
Paragrafer  1-5 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Britta Gottfridsson  
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Ove Bengtsson (C) 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Ove Bengtsson (S)  
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 1  
 

Information om nämndens verksamhet, ersättningsregler till 
förtroendevalda m m  
 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande informerar om 
nämndens uppdrag. Miljöchef Torsten Kindt och samhällsbygg-
nadschef Charlotta Hansson informerar om verksamheten vid 
miljö- och samhällsbyggnadskontoren.  
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 2  
 

Val av beredningsutskott i miljö- och byggnadsnämnden 
 

Ärendet 
 
Enligt 5 § i miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska det inom 
nämnden finnas ett beredningsutskott bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare. 
 
Nämnden väljer för den tid som nämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Vid valet av ersättare ska även bestämmas den ordning i vilken de 
ska kallas in till tjänstgöring. 
 
1. Nämnden väljer följande ledamöter och ersättare i 

beredningsutskottet för tiden 1 januari 2011 till och med den 31 
december 2014: 
 
Ledamöter  Ersättare 
 
Ove Bengtsson (C)  Maria Bronelius (C) 
Christian Wahl (M)  Kennet Gertsson (M) 
Ove Bengtsson (S)  Siv Påhlsson (S) 
 
Till ordförande i beredningsutskottet väljs Ove Bengtsson (C) 
och till vice ordförande väljs Christian Wahl. 
 

2. Följande regler ska gälla för inkallande av ersättare till tjänst-
göring i beredningsutskottet: 

 
För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan  
nedanstående partigrupp   angiven partigruppsord- 
     ning 
 
C   C, M, S 
M   M, C, S 
S   S, C, M 

_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 3 Dnr 2011-001 
 

Beslutsattestanter med ersättare år 2011 inom miljö- och 
byggnadsnämndens verksamhetsområde   
 

Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till regle-
mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämn-
den ska för sin verksamhet varje år utse beslutsattestanter och ersät-
tare för dessa. Nämnden kan också uppdra åt verksamhetschefen att 
fatta beslut om förändringar eller kompletteringar under året. 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
1. Miljö och byggnadsnämnden beslutar att för år 2011 utse föl-

jande beslutsattestanter och ersättare: 
 

Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 
 
800  1008 Ove Bengtsson (C) Christian Wahl 
 
810  080, 215,  Charlotta Hansson Karl-Axel Jansson 
 
820  080, 261, 263 Torsten Kindt Anna-Carin Karlsson 
 
812  2153 Charlotta Hansson Bo Lennartsson 
 
2. Miljö- och byggnadsnämnden delegerar åt respektive verksam-

hetschef inom miljö- och samhällsbyggnadskontorens områden 
att fatta beslut om förändringar eller kompletteringar av besluts-
attestanter under kalenderåret. 

_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 4 Dnr 2009-026 
 

Ändringar i delegationsordningen  
 

Ärendet 
 
En nämnd får enligt 6 kap 33 § kommunallagen uppdra åt ett ut-
skott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommu-
nen att besluta på nämndens vägnar. Miljö- och byggnadsnämnden 
antog den 1 mars 2006 § 56 delegationsordning för nämndens verk-
samhet.  
 
Enligt det av kommunfullmäktige den 25 november 2010 fast-
ställda reglementet för miljö- och byggnadsnämnden ska det inom 
nämnden finnas ett beredningsutskott. Tidigare har det inom nämn-
dens verksamhet funnits ett arbetsutskott. Vidare överförs uppgif-
terna som trafiknämnd enligt lagen (1978:234) om nämnden för 
vissa trafikfrågor till servicenämnden. Reglementet trädde i kraft 
den 1 januari 2011.  
 
Förändringarna i reglementet föranleder följande förslag till föränd-
ringar i delegationsordningen. Den delegation som arbetsutskottet 
tidigare haft överförs till beredningsutskottet. Hela avsnitt 37 upp-
hör att gälla. 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
1. Beslut enligt punkterna 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 1.11, 2.1, 2.2 och 

13.1, delegeras till beredningsutskottet. 
 
2. Avsnitt 37 gällande trafikärenden upphör att gälla. 

 
3. Miljö- och byggnadsnämnden ger beredningsutskottet i uppdrag 

att göra en översyn av delegationsordningen bl a med anledning 
av att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj 2011.  

_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

MBN § 5  
 

Kurser och konferenser  
 
1. Länsstyrelsen Hallands län: Miljömålskonferens 2011 - Hur 

mår Halland, den 11 februari 2011 på Stadshotellet i Varberg.  
 
2. Region Halland: Kurs i miljöjuridik den 17 februari 2011 i 

Folkets Hus i Varberg.  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och byggnadsnämnden medger att nämndens ledamöter och 
ersättare deltar i konferenserna. 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

 


