KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum
2018-12-21

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till
sammanträde
Datum och tid: 2019-01-08 kl. 08.30
Plats: Kommunhus A, lokal Landsort
Vid förhinder kontakta: Therese Säfström
tel: 08-520 682 61, e-post: therese.safstrom@nynashamn.se

Daniel Adborn
Ordförande

Therese Säfström
Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Daniel Adborn (L)
Bodil Toll (M)
Fredrik Sönnergren (M)
Patrik Larsson (C)
David Öberg (KD)
Göran Bergander (S)
Anki Lindeberg (S)
Johnny Edholm (S)
Anneli Hansson (MP)
Hans-Ove Krafft (SN)
Donald Löfving (SD)

Anna Eklund (L)
Åke Jonsson (M)
Johan Gillqvist (M)
Peter Wennerberg (C)
Britt-Marie Jakobsson (PPiN)
Helen Sellström-Edberg (S)
Lena Öhman (S)
Yvonne Lundin (S)
Leif Branting (MP)
Per Ranch (SN)
Vakant (SD)

Sida 1

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum
2018-12-21

Dagordning 2019-01-08
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Fastställande av dagordning
Kort presentation av ledamöter och ersättare
Val av arbetsutskott
Val av kommunens namnkommitté
Val av representant i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor och det kommunala
pensionärsrådet
Undertecknande av handlingar – januari 2019
Allmän information om nämnden och förvaltningen
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§ 1/19

Fastställande av dagordning
_________
§ 2/19

Kort presentation av ledamöter och ersättare
Samtliga ledamöter och ersättare får chans att kort presentera sig själv.
_________
§ 3/19

Val av arbetsutskott
Enligt gemensamt reglemente för nämnden och styrelser i Nynäshamns kommun skall ledamöter och
ersättare i arbetsutskottet väljas av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de
invalts i nämnden.
Arbetsutskottet ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter och antalet ersättare med högst det antal
som motsvarar antalet ledamöter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har hittills bestått
av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
________
§ 4/19

Val av kommunens namnkommitté
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska enligt sitt reglemente utse ledamöter till kommunens
namnkommitté. Föregående mandatperiod beslutade nämnden att utse ledamöterna i arbetsutskottet till
kommunens namnkommitté.
________
§ 5/19

Val av representant i det kommunala rådet för
funktionshinderfrågor och det kommunala
pensionärsrådet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till kommunala
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.
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§ 6/19

Undertecknande av handlingar – januari 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag.

Sammanfattning
För att kunna verkställa av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redan fattade beslut behövs
det regleras vem som får skriva under handlingar i nämndens namn. Detta kan gälla avtal,
skrivelser eller andra handlingar inom myndighetens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-18
___________
§ 7/19

Allmän information om nämnden och förvaltningen
Tjänstepersoner på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar muntligt.
_________

