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Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-04  1

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 1 Diarienummer - 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  godkänna kallelsen med tillhörande dagordning då den har gått ut i vederbörande 
ordning. 

Ärendebeskrivning 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 14 ska kallelsen på ett lämpligt sätt 
tillställas varje ledamot och ersättare samt förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämnden om de anser att kallelsen med tillhörande 
dagordning har gått ut i vederbörande ordning och om man kan godkänna den, och 
konstaterar att så är fallet.

3



Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-04  2

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 2 Diarienummer - 

Anmälan av jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  konstatera att ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Jäv är enligt 6 kap 28 § kommunallagen när en person är partisk i ett ärende eller när det 
finns någon annan särskild omständighet som gör att personens opartiskhet kan ifrågasättas.  

Det finns enligt 6 kap 30 § kommunallagen en skyldighet att självmant anmäla jäv och det 
kan ske till ordföranden före eller på sammanträdet 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämnden om det är någon som vill anmäla jäv till 
dagens sammanträde, och konstaterar att så inte är fallet.
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Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-04  3

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 3 Diarienummer - 

Val av justeringsdatum och justeringsperson 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Axel Andersson (C) och som ersättare 
Marcel van Luijn (M). 

att protokollet justeras onsdag 2023-01-11 klockan 11:00 i Stadshuset, Borgholm. 

Ärendebeskrivning 
Justering av protokollet ska enligt 5 kap 69 § kommunallagen ske senast fjorton dagar efter 
sammanträdet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämnden om man kan välja justeringspersoner och 
justeringsdatum enligt förslaget ovan, och konstaterar att så är fallet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-04  4

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 4 Diarienummer BN 2022/4 

Val av ledamöter och ersättare miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott 2023-2026 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  välja Lars Ljung (S), Axel Andersson (C) och Marcel van Luijn (M) till ledamöter tillika 
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2023 till 2026. 

att välja Gia Thörnquist (S) till personlig ersättare för Lars Ljung (S), Börje Ekstam (V) till 
personlig ersättare för Axel Andersson (C) och Stefan Bergman (FÖL) till personlig 
ersättare för Marcel van Luijn (M) i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott under 
perioden 2023 till 2026.  

 Ledamot arbetsutskott Parti Personlig ersättare Parti  
 

Lars Ljung S Gia Thörnquist S 
 

Axel Andersson C Börje Ekstam V 
 

Marcel van Luijn M Stefan Bergman FÖL 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige 2022-12-12 
§ 200 framgår följande: 

§ 16 Inom miljö- och byggnadsnämnden ska det finnas ett utskott. Det är miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott. 

§ 17 Utskottens ledamöter får bara väljas bland nämndens ordinarie ledamöter och ersättare. 

§ 20 Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter tillika ordförande, förste och andre vice 
ordförande samt tre (3) ersättare vilka utses av miljö- och byggnadsnämnden 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

Valberedningen föreslog 2022-11-30 § 6 kommunfullmäktige att välja Lars Ljung till 
ordförande, Axel Andersson till förste vice ordförande och Marcel van Luijn till andre vice 
ordförande för miljö- och byggnadsnämnden under perioden 2023 till 2026. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 § 229 att välja Lars Ljung till ordförande, Axel 
Andersson till förste vice ordförande och Marcel van Luijn till andre vice ordförande för miljö- 
och byggnadsnämnden under perioden 2023 till 2026. 

Miljö- och byggnadsnämnden har nu att välja tre ledamöter tillika ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande samt tre personliga ersättare till miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2023 till 2026. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-22. 

Valberedningen 2022-11-30 § 6. 

Kommunfullmäktige 2022-12-19 § 229. 

Dagens sammanträde 
Lars Ljung (S) nominerar Gia Thörnquist (S) till sin personliga ersättare miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2023 till 2026. 
 
Lars Ljung (S) nominerar Börje Ekstam (V) till Axel Anderssons (C) personliga ersättare i 
miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2023 till 2026. 
 
Marcel van Luijn (M) nominerar Stefan Bergman (FÖL) till sin personliga ersättare i miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott under perioden 2023 till 2026. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen för kännedom
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Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-04  5

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (2) 

§ 5 Diarienummer BN 2022/4 

Offentlighet vid sammanträden, miljö- och byggnads-
nämnden  

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  inte ha offentliga sammanträden. 

att  detta beslut ersätter samhällsbyggnadsnämndens beslut taget 2015-06-25 § 151 och 
gäller tills vidare. 

att upphäva ”Riktlinjer för öppna sammanträden”, antagen av samhällsbyggnadsnämnden 
2015-06-25 § 151.  

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen 6 kap 25 § framgår följande:  

”En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock be-sluta att 
dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. En nämnds 
sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 

   1. som avser myndighetsutövning, eller 

   2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2014 att ge nämnderna möjligheten att ha öppna 
sammanträden om de själva önskade så.  

Dåvarande samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-06-25 § 151 att hålla offentliga 
nämndsammanträden med de begränsningar som finns i kommunallagen 6 kap 19a § samt 
att anta ”Riktlinjer för öppna sammanträden”. 

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden har sedan detta beslut haft en öppen del, och 
en stängd del där sekretessärenden och ärenden som avser myndighetsutövning har 
avhandlats. De öppna delarna av sammanträdena har sedan 2017 även livesänts, spelats in 
och publicerats på Youtube för allmänheten att ta del av. 

Övriga nämnder i Borgholms kommun, med undantag för kommunstyrelsen, har i dagsläget 
inte öppna sammanträden. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-20. 

Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-25 § 151. 

Riktlinjer för öppna sammanträden, 2015-06-25 § 151. 

Bedömning 
I dagsläget så är det enbart ett fåtal ärenden på miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträden som är offentliga. Merparten av ärendena avser myndighetsövning eller 
sekretess och avhandlas därmed under sammanträdenas stängda delar. De delar av 
sammanträdena som spelas in och publiceras på Youtube ses dessutom enbart av en 
handfull personer varje gång. 

Enligt lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service måste direktsända 
inspelningar som kommer att finnas kvar för andra att ta del av i efterhand vara textade för 
hörselskadade och syntolkade för synskadade.  

Bedömningen är därmed att kostnaden som tillgänglighetskravet om textning och syntolkning 
medför i detta fall blir större än nyttan som offentliga och inspelade nämndssammanträden 
ger.  

Att övriga nämnder inte har offentliga sammanträden är också en bidragande faktor till att 
miljö- och byggnadsnämnden föreslås att inte ha detta. Det skulle isåfall bli enhetligt i 
samtliga nämnder i Borgholms kommun. 

Konsekvensanalys 
Då protokollen från miljö- och byggnadsnämndens sammanträden publiceras på kommunens 
hemsida, och då informationen i protokollen är väldigt detaljerad bedöms allmänhetens insyn 
i nämndens beslutsfattande inte påverkas av att nämnden inte har offentliga sammanträden. 

Dagens sammanträde 
Miljö- och byggnadsnämnden diskuterar för och nackdelar med att ha offentliga 
sammanträden eller inte. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen för kännedom. 

Kommunfullmäktige för kännedom.
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Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-04  6

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (3) 

§ 6 Diarienummer BN 2022/4 

Sammanträdesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 
2023 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  fastställa redovisat förslag på sammanträdesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 
2023. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 23 § bestämmer nämnderna tid och plats för sina 
sammanträden. 

Varje år fastställs därmed sammanträdesdatum, stoppdatum för inlämning av handlingar 
samt förslag på justeringsdatum för miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott.  

Förslag till sammanträdesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 2023 redovisas nedan: 

Instans 
MBN/MBN AU 

Stoppdatum 
Måndagar 

Sammanträdesdatum 
Onsdagar kl 09:00 

Justeringsdatum 
Tisdagar 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-01-30 2023-02-08 2023-02-14 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-02-13 2023-02-22 2023-02-28 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-02-27 2023-03-08 2023-03-14 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-03-13 2023-03-22 2023-03-28 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-04-03 2023-04-05 2023-04-13 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (3) 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-04-11 2023-04-19 2023-04-25 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-04-24 2023-05-03 2023-05-09 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-05-08 2023-05-17 2023-05-23 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-05-22 2023-05-31 2023-06-07 

(onsdag) 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-06-05 2023-06-14 2023-06-16 

(fredag) 

Extra miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott (vid 
behov) 

2023-07-17 2023-07-26 2023-08-01 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-07-31 2023-08-09 2023-08-15 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-08-14 2023-08-23 2023-08-29 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-08-28 2023-09-06 2023-09-12 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-09-11 2023-09-20 2023-09-26 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-09-25 2023-10-04 2023-10-10 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-10-09 2023-10-18 2023-10-24 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 3 (3) 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-23. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämnden om de har några synpunkter på föreslagna 
sammanträdesdatum, och konstaterar att så inte är fallet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

Miljö- och byggavdelningen för kännedom. 

Kommunstaben för kännedom.

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-10-30 2023-11-08 2023-11-14 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-11-13 2023-11-22 2023-11-28 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2023-11-27 2023-12-06 2023-12-12 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

2023-12-11 2023-12-20 2023-12-27 

(onsdag) 
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Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2023-01-04  7

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 7 Diarienummer - 

Övriga frågor och information 
Dagens sammanträde 
Miljö- och byggnadsnämnden informeras kort om organisationen och dess verksamhet.
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