
~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

öv.riga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2019-01-08 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.10-18.30 

Ordforande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fogeby (S), 
Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhierta (KD), Veronica Sällemark 
(S), Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (V), Anders Lindström 
(SD). 

Ersättare: Timo Wiksten (M), John Öster (L), LeifNilsson (S), Asa 
Palmgren (S). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, miljöchef 
Jenny Färm, bygglovchef Amanda Touman Redstorm, 
byggnadsinspektör Helena Fe1msjö, avdelningschefkvalitet och 
verksamhetsstöd Robert Jägare och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

sekreterarens tjänstelum, tisdag 8 januari kl. 19.00 

sekreterare  Paragrafer 1-5 

Ordförande 

;:;
J"'tern,de ~  --···------··--····--·· 

ANSLAG / 
Milj ö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-01-08 är justerat 
2019-01-08 och finns på bygg ochmiljöförvaltningen. 

 
Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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§ l 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
tisdag 8 januari 2019 kl. 19.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförande justera protokollet tisdag 8 januari 2019 kl. 19.00. 

§2 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer föredragnings
listan utan ändringar. 

§ 3 Dnr Mbn 2018-1183 KON 
Val av tre ledamöter och ersättare till miljö- och bygglovsnämndens 
arbetsutskott 2019-2022 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden utser Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C) och 
Andreas Fogeby (S) tillledamöter i miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott. 

2. Miljö- och bygglovsnämnden utser Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhielia 
(KD) och Christoffer Hötnhagen (V) till ersättare i miljö- och bygglovs
nämndens arbetsutskott. 

3. Miljö- och bygglovsnämnden utser Lars Bergstig (L) till ordförande samt Tony 
Haddad (C) till vice ordförande i miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott. 

4. Uppdraget som ledamot eller ersättare i miljö- och bygglovsnämndens 
arbetsutskott gäller till och med den 31 december 2022. 
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5. Tidigare förordnanden som ledamot eller ersättare i miljö- och 
bygglovsnämndens arbetsutskott upphör genom detta beslut att gälla. 

Ärendet i korthet 

Enligt reglementet för milj ö- och bygglovsnämnden har nämnden rätt att inrätta 
utskott. Miljö- och bygglovsnämnden har sedan tidigare inrättat ett arbetsutskott med 
tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottets främsta uppgift är att bereda ärenden 
inför beslut i nämnden. Utskottet har även, med stöd av miljö- och bygglovsnämndens 
delegeringsordning, rätt att besluta på nämndens vägnar i ett begränsat antal frågor. 
I och med att en ny mandatperiod för miljö- och bygglovsnämnden har inletts behöver 
ledamöter och ersättare i arbetsutskottet utses på nytt. 

Handlingar 
l Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-19 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 
Lars Bergstig (L) föreslår att han själv, Tony Haddad (C) och Andreas Fogeby (S) 
utses som ledamöter i miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott samt att Stig 
Drevemo (M), Andreas Lindenhietia (KD) och Christoffer Hötnhagen (V) utses till 
ersättare i miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott. 

Lars Bergstig (L) föreslår sig själv som ordförande i miljö- och bygglovsnämndens 
arbetsutskott och Tony Haddad (C) som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar enligt Lars 
Bergstigs (L) förslag. 

§ 4 Dnr Mbn 2018-1184 KON 
Val av två ledamöter till beredningen för Järfälla kommuns 
miljöstipendium 2019-2022 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden utser Lars Bergstig (L) och Andreas Fogeby (S) 
tillledamöter i beredningen för lärfålla kommuns miljöstipendium. 

2. Uppdraget som ledamot i beredningen för lärfålla kommuns miljöstipendium 
gäller till och med den 31 december 2022. 

3. Förordnanden som ledamot i beredningen för lärfålla kommuns 
miljöstipendium, som miljö- och bygglovsnämnden meddelat tidigare, upphör 
genom detta beslut att gälla. 
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Ärendet i korthet 

Järfälla kommun utdelar årligen, om lämplig mottagare nomineras, ett 
miljöstipendium får att uppmärksamma och uppmuntra arbete inom områdena 
miljö-, hälso- och naturskydd samt får insatser för en hållbar utveckling inom Järfälla 
kommun. Miljö- och bygglovsnämnden beslutar, på förslag av en beredning, om 
utdelning av Järfälla kommuns miljöstipendium. Beredningen består av fem 
ledamöter. Dessa väljs får samma mandatperiod som får nämnderna i övrigt. Två 
ledamöter utses vardera av miljö- och bygglovsnämnden samt tekniska nämnden. 
Kommunstyrelsen utser en ledamot som blir ordförande för beredningen. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20. 
2 Reglemente får Järfälla kommuns miljöstipendium 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 
Lars Bergstig (L) fåreslår sig själv och Andreas Fogeby (S) tillledamöter i 
beredningen för Järfälla kommuns miljöstipendium 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar enligt Lars 
Bergstigs (L) förslag. 

§ 5 Dnr Mbn 2018-1185 KON 
Val av två ledamöter, ordförande och två sekreterare till miljö- och 
bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning 2019-2022 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l Miljö- och bygglovsnämnden utser Lars Bergstig (L) och Andreas Fogeby (S) 
tillledamöter i nämndens byggnadsmärkesberedning. 

2 Miljö- och bygglovsnämnden utser Lars Bergstig (L) till ordförande får 
nämndens byggnadsmärkesberedning. 

3 Miljö- och bygglovsnämnden utser planarkitekterna Per Rinde och Teresa 
Westman som sekreterare för nämndens byggnadsmärkesberedning. 

4 Uppdraget som ledamot eller sekreterare i miljö- och bygglovsnämndens 
byggnadsmärkesberedning gäller till och med den 31 december 2022. 

5 Förordnanden som ledamot eller sekreterare i miljö- och bygglovsnämndens 
byggnadsmärkes beredning, som nämnden meddelat tidigare, upphör genom 
detta beslut att gälla. 

Ärendet i korthet 
Beredningens uppgift är att lämna förslag på mottagare av Järfälla kommuns 
byggnadsmärke som delas ut får att främja vården av kulturhistoriskt eller 
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miljömässigt värdefulla byggnader och anläggningar i Järfålla samt verka för god 
byggnadskultur. Miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning består av 
tre ledamöter. Två av ledamötema utses av miljö- och bygglovsnämnden, varav en 
väljs till ordförande. Nämnden utser även en tjänsteman som beredningens 
sekreterare. Förvaltningen föreslår att nämnden utser två planarkitekter att gemensamt 
utföra uppdraget som sekreterare, enligt förslag från kommunstyrelseförvaltningen. 
Kultur-, demolaati- och fritidsnämnden (tidigare kultur- och fritidsnämnden) utser den 
tredje ledamoten i beredningen. I och med att en ny mandatperiod har inletts behöver 
ledamöter och sekreterare till miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkes
beredning utses på nytt. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20. 
2. Reglemente för utdelning av byggnadsmärke som belöning för god 

byggnadskultur 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag , 
Lars Bergstig (L) föreslår sig själv som ledamot och ordförande i miljö- och 
bygglovsnämndens byggnadsmärkes beredning. 

Lars Bergstig (L) föreslår Andreas Fogeby (S) som ledamot i miljö- och 
bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovnämnden beslutar enligt Lars Bergstigs 
(L) förslag. 
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