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Plats och tid Distans, Kommunhuset Öckerö, klockan 08.30 – 13:00 
Beslutande 
Ledamöter Göran Ohlsson (L), ordförande Göran Olsson (S)  
 Hans Wickstrand (KD)  Erica Tengroth (KD)  
 Kerstin Sterner (M)  Göran Torstensson (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare Christer Alexandersson (M)   
 
Övriga närvarande 
Ersättare Isak Strömblad (KD)  Björn Johansson (M) 
 Peter Domini (L)  Mona Ljung (V) 
   
Tjänstemän Emma Stadenfeldt, nämndsekreterare 
 Andreas Beutler, förvaltningschef samhällsbyggnad 
 Theres Benito, miljöinspektör 
 Irene Settergren, enhetschef 
 Erik Gylleus, byggnadsinspektör 
 Johanna Leirvik, byggnadsinspektör 
 Anders Wahlsten, byggnadsinspektör 
 Lisette Larsson, enhetschef VA-enheten 
 Emilie Hägg, miljöinspektör 
 Linda Nilsson, enhetschef Kost och städ 
 Ludvig Åberg, ekonom 
  
Justering 
Justerare Göran Olsson (S) 

Underskrifter  
Sekreterare   ............................................................................. 
                        Emma Stadenfeldt 
 
Ordförande   .............................................................................. 
  Göran Ohlsson 
 
Justerare  ............................................................................. 
  Göran Olsson 
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden     
Sammanträdesdatum 2022-02-09 

Datum för anslags 2022–  Datum för anslags 2022– 
uppsättande     nedtagande 

Förvaringsplats för  Kansli, kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 

 
    Utdragsbestyrkande 
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BMN §10 Dnr SB 0106/21  
 
Revidering av delegationsordning miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden vid Öckerö kommun 
 

Ärende 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-09 KF § 73 beslutades att organi-
satoriskt flytta delar av verksamhetsområdet samhällsbyggnad och inrätta en 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att hantera det uppdrag som 
verksamhetsområdet samhällsbyggnad tidigare ansvarat för.  
 
Som ett led i detta arbete krävs en revidering av bygg- och miljönämndens delegat-
ionsordning: 
 
Detta ärende består i att de delar av delegationsordningen som enligt beslut flyttas 
från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegationsord-
ning. Dessa delar läggs genom beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2022-01-03 till i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnads förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2022-01-26 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 2021-12-30 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så 
sker.  

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens besluts- och delegationsordningen 
fastställs. 

2. Beslutet gäller från och med 2022-02-09.  
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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BMN §11 Dnr SB 0118/21  
 
Revidering av sammanträdesplan 2022 
 

En förteckning över sammanträdesdagar under 2022 för miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av nämn-
den. Sammanträdestiderna har fastställts med hänsyn till andra politiska möten. 
Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas in. Den godkända sammanträ-
desplanen kommer att publiceras på kommunens hemsida för att allmänheten ska 
kunna ta del av informationen och bättre kunna följa med i beslutsprocesserna. 
 
 
Bilagor  
Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så 
sker.  

 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022 godkänns. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 


	Protokoll sida1 2022-02-09 OJ
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering

	MSBN 10-22 Reviderad Delegationsordning OJ
	MSBN 11-22 Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022 OJ
	Paragrafen justeras omedelbart.


