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Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum 1 2012-02-23 17:30-17:35

Beslutande

Kerstin Gadde
Lotta Husberg
Anders Fröjdö
Veronica Almroth
Ulf Sjölinder
Hans Pernervik
Els-Marie Ragnar
Ingrid Cassel
Lars-Åke Gustavsson
Anders Hygrell
Bengt Johansson
Johan Stein
Kristina Svensson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Kerstin Gadde

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån tisdag 28 februari 2012 kl.16:00

Sekreterare

……………………………………..
Börje Olsson

Ordförande

……………………………………..
Ingrid Cassel

Justerare

……………………………………..
Kerstin Gadde

Paragraf 55-56

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-02-23

Datum för anslags
uppsättande

2012-02-29

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Margita Martinsson

2012-03-23
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Övriga deltagare
Susanne Gustavsson, kommunchef
Börje Olsson, kanslichef
Roland Kindslätt, verksamhetschef samhällsutveckling
Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare
Tomas Nyberg, ej tjänstgörande ersättare
Bo Andersson, ej tjänstgörande ersättare
Lisbeth Arff, ej tjänstgörande ersättare
Leif Apelgren, ej tjänstgörande ersättare
Keith Johansson, ej tjänstgörande ersättare
Anders Tenghede, ej tjänstgörande ersättare
__________
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KS/2011:1711
§ 55
Översyn av miljö- och byggnadsnämndens organisation och ansvarsområde
Ingrid Cassel väcker förslag om översyn av miljö- och byggnadsnämndens
organisation och ansvarsområde med hänsyn till att nämndens beredning och
ärendehantering ska kunna fungera på bästa möjliga sätt.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-10 § 151 att uppdrag lämnas till
kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en översyn av Miljö- och
Byggnadsnämndens organisation och ansvarsområde.
Förslag har framförts att i nuläget inte förändra nämndens ansvarsområde – men i
stället involvera fler i nämndens beslutsfattande. Ett sätt att göra detta är att förändra
sammansättningen till sju ordinarie ledamöter och ändra antalet ersättare till tre.
Vidare skulle presidiet kunna utökas med en ytterligare vice ordförande.
__________
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att förändra miljö- och byggnadsnämndens organisation enligt följande:
•

Sju ledamöter och tre ersättare – där ersättarna inte längre är personliga utan
istället fungerar som ersättare för respektive majoritets- och
oppositionsgrupp

•

Förändra presidiet till ordförande och två vice ordförande

__________
Bengt Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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KS/2012:288
§ 56
Tillägg i arvodesbestämmelser för kommunalt förtroendevalda
Förslag om ett utökat presidium i miljö- och byggnadsnämnden föreligger. Två
funktioner som vice ordförande föreslås. Därmed måste också rubricerade
bestämmelser kompletteras i bilaga 1, § 8.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i arvodesbestämmelser för förtroendevalda, bilaga 1, § 8 införa 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande med arvode 10 % för båda funktionerna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________

