
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2019-11-28 1 () 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Kommunhuset, kl 18.30 – 19.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Sigge Synnergård (L) ordförande   
 Tony Frunk (S)  
 Marieanne Matuszewski (S)  
 Ulf Jonsson (C)  
 Anders Randelius (M)  
 Carina Byhlin (KD)  
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Liselott Waernulf (S), Sigrid Moser-Nyman (SD) samt Carina 

Iwemyr, sekreterare, miljöchef Anders Östlund. 

 

 

Närvarorätt Bygg- och miljönämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande 

närnnärvarnärvarande.    
Utses att justera Anders Randelius (M) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 november 2019 klockan 19.15 
 

Underskrifter  Paragrafer 127 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr   
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Sigge Synnergård (L)  
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Anders Randelius (M) 

  

 

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

Organ och §§ Bygg- och miljönämnden § 127 
  

Sammanträdesdatum 2019-11-28 
  

Anslaget uppsättes 2019-11-29 Anslaget nedtages 2019-12-21 
  

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Linnea Sten  
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2019-11-28 2 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

BMN § 127 

 

Bygg- och miljönämndens mål 2020-2023   Dnr 883/19 

 

Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i 

kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära, 

nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas arbeta 

för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Målen ska ha bäring på kom-

munfullmäktiges mål. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad som 

ska uppnås och varför det är viktigt. Målen mäts genom en eller flera indika-

torer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde. Arbetet och processen med 

framtagande av nya mål för bygg- och miljönämnden 2020–2023 har skett inom 

nämnden. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2019 § 93 att överlämna ärendet till 

bygg- och miljönämnden utan eget förslag. Därefter beslutade bygg- och 

miljönämnden den 21 november 2019 § 119 att kalla nämnden till extra 

sammanträde den 28 november. 

 

Ett förslag till mål för kultur- och fritidsnämnden 2020 – 2023 har arbetats 

fram. 

 

Sigge Synnergård (L) yrkar att förslag till upprättade mål ska antas. 

 

Anders Randelius (M) yrkar att Moderaternas och Kristdemokraternas 

gemensamma förslag till mål ska antas, enligt en till ärendet förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar bygg- och miljönämnden med 

bifall till Sigge Synnergårds (L) yrkande och avslag på Anders Randelius (M) 

yrkande. 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att anta bygg- och miljönämndens mål 2020 - 2023, enligt en till ärendet 

hörande bilaga. 
 

 


