
PROTOKOLL 1 (8) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

Utses att justera Helena Austrell (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2023-01-19 
kl. 09:15 

Paragrafer  §§ 1 -  5 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Elisabeth Claesson 

Ordförande 
 ..................................................................  
Martin Normark (L) 

Justerare 
 ..................................................................  
Helena Austrell (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-19 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-01-20 Datum för anslags nedtagande: 2023-02-10 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  
Elisabeth Claesson 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2023-01-19 09:00-09:20 
Ajournering 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Martin Normark (L), ordförande 

Lisa Edwards (C), 1:a vice ordförande 
Helena Austrell (S), 2:e vice ordförande 
Rasmus Lindstedt (S) 
Britt-Marie Gerdin (S) 
Erling Weibust (M) 
Katarina Olofsson (SD) 
Jan Ramstedt (SD) 
Erik Karlsson (V) 
Jan-Erik Björk (KD) §2-5 

Anthony Haddad (M) 
Lars-Gunnar Larsson (C) §1
Närvarande ersättare 
Leif Johansson (S) 
Conny Timan (S) 
Mary Svenberg (S) 
Mats Zettmar (SD) 
Bo Nersing (SD) 
Kristina Henriksson (V) 
Rasmus Lindstedt (S) 
Lars-Gunnar Larsson (C) 

Övriga deltagare Elisabeth Claesson, Sekreterare, Jonas Uebel – Projekt- och myndighets- 
avdelningschef, Hany Touman – Tf. Bygglovschef, Camilla Gisselberg Östergren – 
Miljö- och Livsmedelschef, Linus From (SD) – politisk sekreterare, Thomas Lenell 
- Samhällsbyggnadschef



PROTOKOLL 2 (8) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

Innehållsförteckning 
§ 1 ALL.2023.17, Inrättande av beredning för 

bygg- och miljönämnden och fastställande 
av antal ledamöter för mandatperioden 
2023-2026 

3 

§ 2 ALL.2023.18, Val av ledamöter och 
ersättare till bygg- och miljönämnden 
beredning för mandatperioden 2023-2026 

4 

§ 3 Rapporter 6 
§ 4 Delegationsbeslut 7 
§ 5 Anmälningar 8 



  

PROTOKOLL 3 (8)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 1 ALL.2023.17, Inrättande av beredning 
för bygg- och miljönämnden och 
fastställande av antal ledamöter för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att en beredning inrättas. 
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av 7 ledamöter och 7 

ersättare. 
3. Politisk sekreterare får närvara under beredning med yttranderätt vid 

nödvändighet. Om ordinarie eller tjänstgörande ersättare inte har 
möjlighet att delta går det bra att skicka en annan partirepresentant.  

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden inrättar beredning för att underlätta hanteringen av 
ärenden som ska beslutas i nämnd. Beredningen ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som bygg- och miljönämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att en beredning inrättas. 
2. Beredningen ska under mandatperioden bestå av 7 ledamöter och 7 

ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Katarina Olofsson (SD) yrkar på tilläggsförslaget att förtydliga att politisk 
sekreterare får närvara under beredning med yttranderätt vid nödvändighet. Om 
ordinarie eller tjänstgörande ersättare inte har möjlighet att delta går det bra att 
skicka en annan partirepresentant.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut med Katarina Olofssons (SD) tilläggsförslag, och att bygg- och 
miljönämnden har beslutat i enlighet med detta. 
  



  

PROTOKOLL 4 (8)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 ALL.2023.18, Val av ledamöter och 
ersättare till bygg- och miljönämnden 
beredning för mandatperioden 2023-
2026 

Beslut 
1. Till ledamöter i bygg- och miljönämndens beredning utses: 

Moderaterna bordlägger ärendet. 
Helena Austrell (S) 
Katarina Olofsson (SD)  
Lisa Edwards (C)  
Jarl Teljstedt (KD) 
Erik Karlsson (V)   
Martin Normark (L)  
 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämndens beredning utses: 
Moderaterna bordlägger ärendet. 
Rasmus Lindstedt (S) 
Jan Ramstedt (SD) 
Lars-Gunnar Larson (C) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Kristina Henriksson (V) 
Anders Eklöf (L) 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden ska utse ledamöter och ersättare till beredningen. I 
beredningen ska endast ordinarie ledamöter delta, ersättare tjänstgör enbart vid 
behov. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023 

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i bygg- och miljönämndens beredning utses: 
2. Till ersättare i bygg- och miljönämndens beredning utses: 
  



  

PROTOKOLL 5 (8)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
1. Till ledamöter i bygg- och miljönämndens beredning utses: 

Moderaterna bordlägger ärendet. 
Helena Austrell (S) 
Katarina Olofsson (SD)  
Lisa Edwards (C)  
Jarl Teljstedt (KD) 
Erik Karlsson (V)   
Martin Normark (L)  
 

2. Till ersättare i bygg- och miljönämndens beredning utses: 
Moderaterna bordlägger ärendet. 
Rasmus Lindstedt (S) 
Jan Ramstedt (SD) 
Lars-Gunnar Larson (C) 
Jan-Erik Björk (KD) 
Kristina Henriksson (V) 
Anders Eklöf (L) 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att Bygg- och miljönämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare   



  

PROTOKOLL 6 (8)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 3 Rapporter 
   

 

 
  



  

PROTOKOLL 7 (8)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Delegationsbeslut 
   

 

 
  



  

PROTOKOLL 8 (8)  

 Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 5 Anmälningar 
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