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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
 
  2018-12-18 
 

Tekniska nämnden 
 
 
Dnr Ten 2018/813 

Val av ledamöter samt en sekreterare till tekniska nämndens 
namnberedning 2019-2022 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut 
 
1.  Tekniska nämnden utser två ledamöter till tekniska nämndens namnberedning. 
2.  Tekniska nämnden utser en ordförande till tekniska nämndens namnberedning. 
3.  Tekniska nämnden utser kultursekreterare Ingrid Kennerstedt Bornhall till  
     sekreterare i tekniska nämndens namnberedning. 
4.  Uppdraget som ledamot eller sekreterare i tekniska nämndens namnberedning  
     gäller till och med den 31 december 2022. 
5.  Förordnanden som ledamot eller sekreterare i tekniska nämndens namnberedning, 
     som tekniska nämnden meddelat tidigare, upphör genom detta beslut att gälla. 
 
Ärendet i korthet 

Tekniska nämndens namnberedning består av tre ledamöter som är valda för samma 
mandatperiod som nämndens ledamöter. Två av ledamöterna utses av tekniska 
nämnden. Den tredje ledamoten utses av kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 
(tidigare kultur- och fritidsnämnden). Ordförande i beredningen utses av tekniska 
nämnden. 
 
Tekniska nämnden utser även en tjänsteman, som är sekreterare i beredningen. 
Denne svarar för beredning av ärenden inför namnberedningens sammanträden och 
för föredragning av ärendena i tekniska nämnden.  
 
Namnberedningen ska enligt instruktioner för stadsbyggnadsnämndens 
namnberedning, fastställd 1995-03-30, följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunen och dess omgivning samt ge tekniska nämnden förslag till nya eller 
ändrade namn på vägar, torg, områden, platser, kvarter, offentliga byggnader mm.  
 
I och med att en ny mandatperiod för tekniska nämnden har inletts behöver 
ledamöter och en sekreterare i namnberedningen utses på nytt. 
 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-18 
2. Instruktion för tekniska nämndens namnberedning 
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Johan Bergman 
Bygg- och miljödirektör  Robert Jägare  

Avdelningschef kvalitet och 
verksamhetsstöd 
 

Beslutet ska skickas till 

Akt 
Kommunsstyrelsens sekreteriat (Troman) 
Kultursekreterare Ingrid Kennerstedt Bornhall 
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