
 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Bygg- och miljönämnden 
Gislaved-Tranemo  

 
 

 Sammanträdesdatum 2019-01-08  
   
 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 -  14.30 

 
 Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej tjänstgörande 

 

Magnus Sjöberg (C) ordf 
Torbjörn Gustafsson (C) 
Patric Bergman (M) 
Björn Olsson (L) 
Nicklas Westerholm (WeP) 
Frank Josefsson (S) 
Johanna Wärme (S) 
Eva Eliasson (S) 
Kenneth Andersson (SD) 
Ulrika Glans (M) 
Ann-Christine Simonsson (C) 
Jonas Adelsten Kristiansen (S) tj ers för Leif Gustavsson 
 
Sven Andersson (C) ej tj ers 
Ida Åsljung (C) ej tj ers 

 Övriga deltagande  
Susanne Norberg, bygg- och miljöchef  
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt § 1 
Ivana Kordic Abrahamsson, miljöchef § 1 
Marcus Josefsson, kart- och mätchef § 1 
 

 Utses att justera Ann-Christine Simonsson 
 Justeringens 
 plats och tid 

Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun 
Fredagen den 11 januari 2019 
 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       1 - 5  

Gunilla Gustafsson 
 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Magnus Sjöberg 
 

 

  
Justerande .......................................................................................................................................... 

Ann-Christine Simonsson 
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo  

 Sammanträdesdatum 2019-01-08   Paragrafer 1 - 5  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2019-01-14 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2019-02-07 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun 

 
 Underskrift  

……………………………………………. 
 

Gunilla Gustafsson 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVED/TRANEMO KOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo   Sammanträdesdatum Sida 

 2019-01-08     2(6) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmGT §1    Dnr: BM.2018.56   200  
 
Information om bygg- och miljönämndens verksamhet samt 
utbildning för ledamöter mandatperioden 2019-2022  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige Gislaved och Kommunfullmäktige Tranemo har  antagit 
reglemente för Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo. Reglementet 
beskriver nämndens uppgifter, arbetsformer, vad som gäller kring 
sammanträden, arbetsutskott m.m. 
 
Susanne Norberg redogör för reglementet och bygg- och miljöförvaltningens 
organisation och arbetsuppgifter. 
 
I samband med en ny mandatperiod genomför kommunstyrelseförvaltningen en 
utbildning för samtliga ledamöter i fullmäktige, nämnder och styrelser samt 
revisorer. Kallelse utsänds till samtliga förtroendevalda. 
 
Utbildningen består av tre delar. För varje del är det tre möjliga 
utbildningstillfällen. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra utbildning - inom nämndens 
ansvarsområden - för ledamöter och ersättare. 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att godkänna lämnad information om reglemente och bygg- och 

miljöförvaltningens förvaltningsorganisation 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmGT §2    Dnr: BM.2018.41   006  
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträdesdagar 
2019  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslöt den 6 november 2018 att fastställa 
sammanträdesdagar och tider för nämnden och arbetsutskottet för år 2019. 
 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar och tider för arbetsutskottet 
  
 Onsdag den 16 januari  
 Onsdag den 13 februari 
 Tisdag den 12 mars  
 Tisdag den 9 april 
 Tisdag den 7 maj 
 Tisdag den 11 juni 
 Tisdag den 13 augusti 
 Tisdag den 10 september 
 Tisdag den 8 oktober 
 Tisdag den 5 november 
 Tisdag den 3 december 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för Bygg- och miljönämnden 

Gislaved-Tranemo 
 
 Tisdag den 8 januari (konstituerande nämnd) 
 Tisdag den 29 januari 
 Tisdag den 26 februari 
 Tisdag den 26 mars 
 Tisdag den 23 april 
 Tisdag den 21 maj 
 Tisdag den 25 juni 
 Tisdag den 27 augusti 
 Tisdag den 24 september 
 Tisdag den 22 oktober 
 Tisdag den 19 november 
 Torsdag den 12 december 
  
att nämndens och arbetsutskottets sammanträden ska börja kl. 13.00 om 

inte ordföranden efter samråd med presidiet beslutar annat 
 
att arbetsutskottet får besluta om ändrad sammanträdesdag för utskottet 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmGT §3    Dnr: BM.2018.52   200  
 
Information om bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun och Kommunfullmäktige i Tranemo 
kommun har antagit bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda. Ledamöter och ersättare från Tranemo kommun, i bygg- och 
miljönämnden Gislaved-Tranemo, arvoderas som ledamöter från Gislaveds 
kommun. 
 
Nämndsekreteraren lämnar en kort information om 
ersättningsbestämmelserna. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen, Gislaved kommer att informera närmare om 
arvodesreglerna vid utbildning för förtroendevalda. 
 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att godkänna lämnad information om ersättningsbestämmelserna till 

kommunalt förtroendevalda 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmGT §4    Dnr: BM.2018.52   200  
 
Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden Gislaved-
Tranemos arbetsutskott  
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen i Gislaveds kommun och Kommunfullmäktige Tranemo kommun 
har föreslagit ledamöter och ersättare i arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningen Gislaveds kommuns förslag 
Kommunfullmäktige Tranemo kommuns förslag 
 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att välja nedanstående ledamöter och ersättare i arbetsutskottet: 
 
 Ledamöter: 
 Magnus Sjöberg (C), ordförande 
 Patric Bergman (M), 1:e vice ordf 
 Frank Josefsson (S), 2:e vice ordf 
 Leif Gustavsson (S), presidieledamot 
 Johanna Wärme (S) 
  
  
 Ersättare: 
 Börje Eriksson (M) 
 Torbjörn Gustafsson (C) 
 Pauli Bark (S) 
 Jonas Kristiansen Adelsten (S) 
 Lennart Berggren (S) 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

BmGT §5    Dnr: BM.2018.18   002  
 
Bygg- och miljönämndens delegationsordning  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden får, enligt 33 och 34 § § kommunallagen, uppdra åt 
utskott, ledamot i nämnden, eller tjänsteman i kommunen, att på nämndens 
vägnar besluta i en viss grupp av ärenden. Genom delegering ger bygg- och 
miljönämnden delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i 
ärenden. Det handlar om att självständig beslutanderätt förs över. Besluten kan 
inte ändras av nämnden i annat fall än när nämnden kan fatta ett nytt beslut. 
Beslut som fattats av tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, 
dvs gäller inte. Ärenden av större vikt eller av principiell beskaffenhet får inte 
delegeras utan får bara tas av nämnden i sin helhet. Delegationsbeslut ska tas 
upp på en förteckning som ska anmälas vid nämndens nästkommande 
sammanträde enligt 6 kap. 35 § kommunallagen. Anmälan innebär dock inte att 
nämnden fastställer besluten. 
 
Gränsen mellan verkställighet och beslut har med tiden förskjutits med en ökad 
grad av målstyrning i delen som inte innefattar myndighetsbeslut.  I gällande 
delegationsordning framgår var gränsen för verkställighet går. Ren verkställighet 
innebär en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I dessa 
ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter. 
 
Tillämpning av taxor fastställda av kommunfullmäktige som innebär fastställande 
av avgift enligt taxan betraktas som verkställighet. Nedsättning av avgift är ett 
särskilt beslut. 
 
Rätt att besluta i en viss ärendetyp innefattar också rätt 
- att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 
delegatens beslut 
- att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegationsbeslut samt 
-att ändra eller upphäva tidigare beslut fattade av delegaten 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning 2019 
 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutar 
 
att anta delegationsordning 2019 i de delar som berör den verksamhet bygg- 

och miljönämnden Gislaved-Tranemo ansvarar för 
  

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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