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  2018-12-20 

 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

Dnr Mbn 2018-1185 KON 

Val av två ledamöter, ordförande och två sekreterare till miljö- och 
bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning 2019-2022  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag  

 

1 Miljö- och bygglovsnämnden utser två ledamöter till nämndens 

byggnadsmärkesberedning. 

 

2 Miljö- och bygglovsnämnden utser en ordförande till 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 

byggnadsmärkesberedning, 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 för att främja vården av kulturhistoriskt eller 

miljömässigt värdefulla byggnader och anläggningar i Järfälla samt verka för god 

byggnadskultur. 

 

Miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning består av tre ledamöter. 

Två av ledamöterna 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-, 

demokrati- 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 byggnadsmärkesberedning utses på nytt. 
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Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20. 

2. Reglemente för utdelning av byggnadsmärke som belöning för god 

byggnadskultur 

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör 

  

 

 

Expedieras     
Kommunstyrelsens kansli (Troman) 

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 

Akten 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 




