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Mats Guldbrand, sekreterare
Justerat den 9 februari 2016

Björn Sundin, ordförande

Daniel Granqvist, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 10 februari
2016.
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§ 1 Cykelkorsningen vid Ingenting
Ärendenummer: Sam 94/2016
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) anmäler övrig om cykelkorsningen vid Ingenting
(vid Miljövårdscentrum). Korsningen upplevs felvinklad efter
ombyggnationen och trafiken till och från södra Adolfsberg måste nu göra
en snäv sväng vilket inte behövdes tidigare i kurvan.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Ärendet återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad den 3 mars
2016 som ett informationsärende.

§ 2 Verksamhetsplan för Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet 2016
Ärendenummer: Sam 775/2015
Handläggare: Åsa Bellander
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad bidrar, i sitt verkställande uppdrag för
egen verksamhet inom Stadsbyggnad, till samtliga strategiområden Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och ungas behov samt Trygg
välfärd. Det sker genom översiktlig planering av mark- och
vattenanvändning, trafik- och stadsmiljöplanering, genom förvaltning av
mark och naturområden, förvärv, försäljning och exploatering av mark
samt genom att upprätta och vårda kartunderlag.
Genom att tillhandahålla mark för företagens etablering och tillväxt tryggas
och utökas människors chans till egen försörjning och genom att kunna
erbjuda mark för bostadsbyggande bidrar nämnden till målet att kunna
tillskapa 3 000 nya bostäder under mandatperioden 2015-2018. Aktiv
medborgardialog tillämpas i många projekt, särskilt inom planering och
naturvård. Ett särskilt fokus finns på barns och ungas behov i samband med
dessa dialoger.
Nämndens grunduppdrag sammanfaller till största delen med målen inom
strategiområdena. Under 2016 ligger stort fokus på revidering av
översiktsplanen "Vårt framtida Örebro" från 2010 och att tillskapa
utrymme för företagstillväxt och mark för ökat bostadsbyggande.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2016 Programnämnd samhällsbyggnads
egen verksamhet vid Stadsbyggnad, reviderad 2016-02-04
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnads verksamhetsplan med budget 2016
för egen verksamhet vid Stadsbyggnad, daterad 2016-02-04, fastställs.
2. Särskilt tillagda uppdrag, utöver programplanen, utreds och genomförs
enligt intentionerna i avsnitt 2.4.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag till Stadsbyggnads förslag till förmån för
Sverigedemokraternas egna budgetförslag.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag samt Helena Ståhls (SD) yrkande
om avslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnads verksamhetsplan med budget 2016
för egen verksamhet vid Stadsbyggnad, daterad 2016-02-04, fastställs.
2. Särskilt tillagda uppdrag, utöver programplanen, utreds och genomförs
enligt intentionerna i avsnitt 2.4.
Daniel Granqvist (M), Hossein Azeri (M), Krister Eriksson (M), Patrik
Jämtvall (L), Jessica Carlqvist (V) och Marcus Willén Ode (MP) avstår
från att delta i beslutet.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på Stadsbyggnads förslag.

§ 3 Preliminär årsberättelse Programnämnd
samhällsbyggnad 2015
Ärendenummer: Sam 948/2015
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Muntligt informationsärende
Det preliminära överskottet för hela programområdet är 29,9 mnkr, vilket
motsvarar 4,1 % av tilldelad budgetram. Balansräkningsenheterna VA och
Avfall är inte med i sammanställningen. 15,6 mnkr av överskottet är
reavinster från markförsäljning.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 4 Attestförteckning Programnämnd samhällsbyggnad
2016
Ärendenummer: Sam 62/2016
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen
sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
I kommunens attestreglemente, som fastställdes 1989, regleras ansvar och
rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden
ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.
Varje nämnd ska utse attestanter för ett år i taget samt svara för att
upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. För att undvika
att fatta beslut vid alla personalskiften under löpande verksamhetsår
delegeras förändringar till programdirektör.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-01-27
Attestförteckning
Attestinstruktion
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programdirektör samt ordförande har attesträtt för samtliga RENAR
inom programnämndens verksamhetsområde.
2. Förändringar i attestförteckning 2016 under löpande verksamhetsår
delegeras till programdirektör.
3. De föreslagna attestanterna utses för 2016.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 5 Uppföljning och vidareutveckling för främjande av
solel
Ärendenummer: Sam 191/2013
Handläggare: Niklas Jakobsson
Ärendebeskrivning
Under 2014 utredde Enheten för hållbar utveckling (HUT) på uppdrag av
Programnämnd samhällsbyggnad möjligheter till solelproduktion och dess
lönsamhet för Örebro kommun. Underlaget ledde fram till flera förslag till
beslut. I september 2015 fattade Kommunfullmäktige beslut om ett
övergripande mål om 5 GWh solelproduktion till 2020. Därtill fattades ett
mer kortsiktigt mål om att till 2015 års slut ha installerat solel motsvarande
en årsproduktion på 2 GWh per år. Därtill fattades beslut om åtgärder för
att försöka underlätta för solelintressenter bl.a. genom att se över
möjligheter till att underlätta och avgiftsbefria bygglov.
Beslutsunderlag
Rapport Uppföljning och vidareutveckling för främjande av solel
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 6 Kvalitetskrav för uteserveringar
Ärendenummer: Sam 26/2016
Handläggare: Magnus Carlberg
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har ett uppdrag från programberedningen för Programnämnd
samhällsbyggnad att revidera kvalitetsprogrammet för uteserveringar. Ett
förslag har tagits fram som stämmer mer överens med framför allt
nuvarande möbleringszoner.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-01-13
Förslag till Kvalitetskrav för uteserveringar inklusive bilagor, 2016-01-13
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad godkänner Kvalitetskrav för
uteserveringar och lämnar vidare till Tekniska nämnden och
Byggnadsnämnden för beslut om antagande.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 7 Parkeringsnorm för Örebro kommun (flexibla
parkeringstal)
Ärendenummer: Sam 768/2014
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
I samband med att Programnämnd samhällsbyggnad den 8 oktober 2013
antog Parkeringsriktlinjer med tillhörande Handlingsplan för parkering,
beslutades ett antal åtgärder som successivt ska genomföras för en väl
balanserad tillgänglighet i kommunen. Den först nämnda åtgärden i
handlingsplanen är att uppdatera parkeringsnormen, varför detta förslag till
nya parkeringstal för Örebro kommun nu har arbetats fram. De nya
parkeringstalen är också en del av kommunens arbete med EU-projektet
Push & Pull.
Parkeringstalen har utformats som flexibla parkeringstal där antalet
bilparkeringar inte behöver vara en statisk miniminivå. Om andra
mobilitetsåtgärder än biltillgänglighet vidtas, som kan ersätta och
komplettera bilparkering, behöver inte bilparkeringstalen vara lika höga
som annars. Parkeringstalen innehåller också vissa begränsningar för hur
många bilparkeringsplatser som får byggas i marknivå. En annan viktig
förändring i förslaget mot den gamla p-normen är att zonerna har justerats
och att det i förslaget öppnas upp möjligheter till att göra zongränserna
något mindre statiska (kopplat till kollektivtrafiknära lägen).
Samråd om de nya förslaget till parkeringsnorm hölls under perioden 22
maj 2015 - 25 september 2015. Inkomna yttranden samt synpunkter från
frukostmötet och workshop, som anordnades samrådstidens sista vecka,
har till stor del arbetats in i förslaget.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-01-07
Remissammanställning, 2015-10-29
Förslag till Flexibla parkeringstal - parkeringsnorm för Örebro kommun,
2015-12-17
Kortversion av Flexibla parkeringstal för Örebro kommun, 2015-12-17
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att godkänna förslaget till
Flexibla parkeringstal - parkeringsnorm för Örebro kommun.
Yrkande
Jessica Carlqvist (V) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få
lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag samt Helena Ståhls (SD) yrkande
om avslag på Stadsbyggnads förslag.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att godkänna förslaget till
Flexibla parkeringstal - parkeringsnorm för Örebro kommun.
2. Jessica Carlqvist (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om avslag på Stadsbyggnads förslag.

§ 8 Remittering av Riktlinjer för cykelparkering inom
Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 10/2016
Handläggare: Henrik Emilsson
Ärendebeskrivning
I samband med att Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
den 22 oktober 2013 antog Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro
kommun, beslutades ett antal åtgärder som successivt ska genomföras för
att kunna öka antalet som cyklar i Örebro kommun. En av de prioriterade
åtgärderna i handlingsplanen är att ta fram ett cykelparkeringsprogram,
vilket nu kallas riktlinjer för cykelparkering.
Riktlinjerna är också en del av kommunens arbete med EU-projektet Push
& Pull och bidrar till ökade möjligheter att nå kommunens
färdmedelsandels mål enligt Trafikprogrammet, samt bidrar till flera
åtgärder enligt Handlingsplan för parkering. Riktlinjerna har arbetats fram
under 2015 och föreslås nu skickas till berörda nämnder; Tekniska
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nämnden, Byggnadsnämnden och Fritidsnämnden på remiss.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-01-11
Förslag till Riktlinjer för cykelparkering, 2015-12-18
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslaget till Riktlinjer för cykelparkering inom Örebro kommun sänds
på remiss till Byggnadsnämnden, Fritidsnämnden, Tekniska nämnden, City
Örebro och fastighetsägarna.
2. Remissvaren ska vara inkomna till Stadsbyggnad senast den 31 mars
2016.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 9 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om
vägmärken vid vägarbeten
Ärendenummer: Sam 339/2015
Handläggare: Jenny Källmén
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) inkom den 25 mars 2015 med en motion till
Kommunfullmäktige, gällande vägmärken vid vägarbeten. I motionen
efterfrågas att Örebro kommun vid större vägarbeten och andra arbeten
som innebär att gångbanor, cykelbanor, gator eller filer stängs av, alltid
skall sätta upp tydliga vägmärken med information om vad som ska
byggas, när bygget beräknas vara klart och när gaturummet kommer att
återställas. Därtill skall Örebro kommun ställa motsvarande krav på
entreprenörer och andra som utför arbeten, vilka gör att gångbanor,
cykelbanor, filer eller liknande stängs av. I motionen efterfrågas dessutom
att all denna information alltid skall publiceras på Örebro kommuns
anslagstavla, hemsida och genom andra lämpliga kommunikationskanaler.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2016-01-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om vägmärken vid vägarbeten, 201503-25
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Yrkande
Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag om att motionen är besvarad samt
Daniel Granqvists (M) och Patrik Jämtvalls (L) yrkanden om att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen är besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Granqvist (M), Hossein Azeri (M), Krister Eriksson (M) och Patrik
Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel Granqvists
(M) och Patrik Jämtvalls (L) yrkanden om att bifalla motionen.

§ 10 Svar på motion från Daniel Granqvist (M) om att
planera för framtida bostäder och verksamhet i Myrö
Ärendenummer: Sam 633/2015
Handläggare: Carolina Herder
Ärendebeskrivning
Daniel Granqvist (M) har inkommit med en motion som anmäldes i
kommunfullmäktige den 17 juni 2015. Motionen innehåller förslag hur
området omkring Myrö ska planeras för framtida bostäder och verksamhet.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse med yttrande, 2015-11-27
Motion från Daniel Granqvist (M) om att planera för framtida bostäder och
verksamhet i Myrö, 2015-06-17
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Daniel Granqvist (M) yrkar att motionen ska bifallas.
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Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag att motionen ska avslås samt Daniel
Granqvists (M) yrkande om att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen avslås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Daniel Granqvist (M), Hossein Azeri (M), Krister Eriksson (M) och Patrik
Jämtvall (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel Granqvists
(M) yrkande om att bifalla motionen.

§ 11 Svar på remiss från Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt om Klimatstrategi för Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 887/2015
Handläggare: Carolina Herder
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har givits tillfälle att yttra sig över
förslag till Klimatstrategi för Örebro kommun. Ambitionen med
klimatstrategin är att ge en samlad bild av klimatfrågan i Örebro och vad
kommunen planerar att göra för att det övergripande målet och etappmålen
ska kunna uppnås. Programnämnd samhällsbyggnad lämnar synpunkter på
förslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande över remissen om Klimatstrategi för Örebro kommun, 2016-0115
Remiss Klimatstrategi för Örebro kommun, 2015-11-17
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen om Klimatstrategi för Örebro kommun antas och
överlämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för näringsliv och tillväxt.
Yrkande
Martin Willén Ode (MP) tilläggsyrkar att Programnämnd
samhällsbyggnads yttrande ska kompletteras med: Under "Geo4
Klimatsmart samhällsplanering" på s. 14 i Klimatstrategi för Örebro
kommun läggs en sjätte punkt till med formuleringen "Utarbeta en
träbyggnadsstrategi" samt en sjunde punkt med formuleringen "Utveckla
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en arkitektpolicy".
Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) yrkar att få bifoga ett särskilt
yttrande till protokollet.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) ställer först Marcus Willén Odes (MP)
tilläggsyrkande under proposition och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordföranden att det finns endast ett förslag till beslut, det
vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag till och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt det.
Beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Yttrandet över remissen om Klimatstrategi för Örebro kommun antas
och överlämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för näringsliv och
tillväxt.
2. Daniel Granqvist (M) och Patrik Jämtvall (L) får bifoga ett särskilt
yttrande till protokollet.
Daniel Granqvist (M), Hossein Azeri (M), Krister Eriksson (M) och Patrik
Jämtvall (L) deltar inte i beslutet.
Reservation
Marcus Willén Ode (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget
tilläggsyrkande om att Programnämnd samhällsbyggnads yttrande ska
kompletteras med förslag om ytterligare två punkter i Klimatstrategi för
Örebro kommun.

§ 12 Förlängt reservationsavtal för Gustavsviks
utvecklingsbolag AB avseende fastigheten Gustavsvik 2
Ärendenummer: Sam 197/2015
Handläggare: Matilda Madsen
Ärendebeskrivning
I slutet av 2011 undertecknades en överenskommelse om utveckling av
Gustavsviksområdet till förmån för Örebroporten. Överenskommelsen
innebär bland annat att kommunen förbinder sig att överlåta mark i
Gustavsviksområdet till Örebroporten. I detta avtal framgår att varje
försäljning inom området ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Örebroporten har sedan bildat ett bolag, Gustavsvik Utvecklingsbolag AB,
tillsammans med ett antal fastighetsägare.
Reservationsavtalet innebär att området reserveras under perioden fram till
30 september 2016. Kommunen avser sedan att överlåta området till
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB under förutsättning att bygglov erhållits
och att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden. Köpeskillingen
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uppgår till 1188 kr/BTA, motsvarande 4 277 000 kronor. Företaget riktar in
sig på hyresrättsform.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-12-22
Reservationsavtal med kartbilagor
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Godkänna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och
Gustavsvik Utvecklingsbolag AB.
2. Uppdra åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att för
kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende
Gustavsvik 2 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda.
3. Programnämnd samhällsbyggnad får i uppdrag att, inom ramen för
gällande nämndreglementen för Örebro kommun, besluta om avyttring av
området enligt bifogat reservationsavtal.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 13 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 32/2016
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedömts relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad
att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet under perioden 2015-11-24 - 2016-01-28
Granskning av taxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa - intern kontroll
och beredningsprocess, 2015-12-16
Samråd detaljplan för Varberga 10 m.fl. (Varberga), Örebro kommun,
2015-12-01
Samråd detaljplan för Nikolai 3:329, 3:238, Behrn Arena, Örebro kommun,
2015-12-07
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 1
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, 2016-01-19, § 5
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 33/2016
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
efterföljande sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter
återrapporteringen till Programnämnd samhällsbyggnad som
delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilja beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27 mars 2003 och reviderades
senast den 3 november 2015.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 4 februari 2016
redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av
delegation under perioden 27 oktober 2015 - 28 januari 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegationsbeslut fattade av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen perioden 2015-11-24 - 2016-01-28
Detaljplaner godkända på delegation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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