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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 13 maj 2016.

Björn Sundin (S), ordförande

Jessica Carlqvist (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 maj 2016.

§ 38 Investeringsprogram för programområde
Samhällsbyggnad 2017-2020 med revidering av 2016
Ärendenummer: Sam 331/2016
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser investeringsprogram för programområde Samhällsbyggnad
2017-2020 med revidering 2016. Programnämnden har det övergripande
ansvaret för att samordna, prioritera och godkänna verksamheternas behov
av investeringar inom programområdet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till investeringsprogram
2017-2020 med revidering 2016, programområde samhällsbyggnad
Förslag till investeringsplan City 2017-2020
Förslag till investeringsplan Stadsmiljö 2017-2020
Förslag till investeringsplan Åstaden 2017-2020
Förslag till investeringsplan Trafik 2017-2020
Förslag till investeringsplan Naturvård 2017-2020
Förslag till investeringsplan Vatten 2017-2020
Förslag till investeringsplan Kulturmiljö 2017-2020
Tekniska nämndens förslag till investeringsplan 2017-2020, Tn 421/2016
Fritidsnämndens förslag till investeringsplan 2017-2020, Ft 27/2016
Kulturnämndens förslag till investeringsplan 2017-2020, Km 33/2016
Kulturnämndens förslag till IT-investeringsplan 2017-2020, Km 34/2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Godkänna investeringsprogrammet och den ekonomiska
sammanställningen inom Programnämnd samhällsbyggnad för 2017-2020
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Programnämnden godkänner revideringen av 2016 års
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investeringsprogram inom programområde Samhällsbyggnad.
3. Programnämnd samhällsbyggnad begär kompensation från
Kommunstyrelsen för driftskostnader avseende ny drivmedelsstation i
småbåtshamnen med 100 tkr för år 2016 med ytterligare 100 tkr för år
2017. Helårseffekten blir därmed 200 tkr. Medlen fördelas till
Fritidsnämnden.
4. Investeringsprogrammet med ekonomiska beräkningar överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
5. Programnämnd samhällsbyggnad ger presidiet i uppdrag att göra
eventuella ytterligare justeringar/prioriteringar i investeringsprogrammet,
inför Kommunstyrelsens fortsatta behandling.
Yrkande
Daniel Granqvist (M), Patrik Jämtvall (L) och Sara Richert (MP) yrkar
bifall till den tredje punkten i Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
1. Godkänna investeringsprogrammet och den ekonomiska
sammanställningen inom Programnämnd samhällsbyggnad för 2017-2020
enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
2. Programnämnden godkänner revideringen av 2016 års
investeringsprogram inom programområde Samhällsbyggnad.
3. Programnämnd samhällsbyggnad begär kompensation från
Kommunstyrelsen för driftskostnader avseende ny drivmedelsstation i
småbåtshamnen med 100 tkr för år 2016 med ytterligare 100 tkr för år
2017. Helårseffekten blir därmed 200 tkr. Medlen fördelas till
Fritidsnämnden.
4. Investeringsprogrammet med ekonomiska beräkningar överlämnas till
Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
5. Programnämnd samhällsbyggnad ger presidiet i uppdrag att göra
eventuella ytterligare justeringar/prioriteringar i investeringsprogrammet,
inför Kommunstyrelsens fortsatta behandling.
Daniel Granqvist (M), Linn Andersson (M), Krister Eriksson (M), Patrik
Jämtvall (L), Helena Ståhl (SD) och Sara Richert (MP) deltar inte i beslut
av punkterna 1, 2, 4, 5.
Jessica Carlqvist (V) deltar inte i beslutet.
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§ 39 Drivmedelsstation småbåtshamnen
Ärendenummer: Sam 357/2016
Handläggare: Ulrika Gustafsson
Ärendebeskrivning
Ärendet avser ombudgeteringar av investeringsanslag, 3 000 tkr avseende
en drivmedelsstation i småbåtshamnen. Småbåtshamnen i Skebäck står
sedan hösten 2014 utan drivmedelsstation sedan den gamla dömts ut av
miljöskäl. En fullt fungerande och attraktiv småbåtshamn kräver
drivmedelsstation och det är angeläget att en ny ordnas. Småbåtshamnen
har fram till årsskiftet organisatoriskt legat under
Lokalförsörjningsavdelningen och investeringsmedel för en ny
drivmedelsstation fanns med i investeringsprogrammet för 2014-2017, men
ströks hösten 2015. Ansvaret för hamnen ligger numera under
Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, 2016-04-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
Samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar Kommunstyrelse-förvaltningens
förslag att ombudgetera
3 000 tkr till drivmedelsstation i småbåtshamnen från fastighetstekniska
åtgärder Kultur- och fritidsfastigheter.
2. Medel för driftkostnadskonsekvenser för drivmedelsstationen i
småbåtshamnen kommer att begäras från Kommunstyrelsen i ärende Sam
331/2016 Investeringsprogram för programområde Samhällsbyggnad
2017-2020 med revidering 2016.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 40 Utvärdering av basketprojekt
Ärendenummer: Sam 511/2014
Handläggare: Christer Moll
Ärendebeskrivning
Basketprojekt som baserats på att Eco Örebro Basket under tre säsonger
(höst 2013 - vår 2016) erhållit medel från Örebro kommun för att se om det
går att öka basketintresset hos barn och få dem att välja basket som
organiserad fritidssysselsättning. Föreningen KFUM Örebro Basket är en
av projektets parter med uppgift att försöka fånga upp ett eventuellt sådant
intresse.
4

Projektet har utgått från barn- och ungdomsverksamheterna i tre stadsdelar
via föreningen Trädet i Brickebacken, Haga fritidsgård i Oxhagen och
Tegelbruket i Markbacken. Varje vecka har cirka 35-40 barn deltagit i
basketverksamheten på de tre fritidsklubbarna. Sammanlagt har drygt 100
olika barn deltagit någon gång. Inga barn har på dessa tre år (vad som är
känt idag) lotsats vidare till organiserad basketverksamhet.
Det skulle vara positivt att ta vara på erfarenheterna från projektet, då dess
mål och utgångspunkter är bra och bedöms vara relevanta. Dock
förespråkar Kultur- och fritidsförvaltningen inte att projektet fortsätter i
nuvarande form. Den centrala parten i ett projekt av denna karaktär bör när
det gäller basket och Örebro vara föreningen KFUM Örebro Basket med
sin barn- och ungdomsverksamhet, sina erfarenheter, breda kontaktnät och
övriga möjligheter. Därutöver kan fler projektparter som en elitförening
och verksamheter i stadsdelarna vara en del i ett väl fungerande koncept för
att nå fler med god verksamhet och uppnå sitt syfte.
Beslutsunderlag
Utvärdering basketprojekt Eco Örebro 2014-2016, 2016-04-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 41 Örebro kommun öppnar naturen för fler genom
naturguidningar på fem olika språk
Ärendenummer: Sam 228/2016
Handläggare: Malin Björk
Ärendebeskrivning
Projektet påbörjades ett par år sedan med syftet att öppna upp naturen för
fler genom naturguidningar på olika spår. Naturguidningar ges för
nuvarande på syrianska, arabiska, albanska, engelska och svenska med
förhoppningar om att inkludera naturguidningar på fler språk i framtiden.
Information om allemansrätten och guidningar i naturen är led i att öka
nyttjandet av naturen bland fler personer. Detta har i sin tur positiva
effekter på bland annat folkhälsan.
Beslutsunderlag
Muntlig presentation
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Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 42 Svar på remiss från Hallsbergs kommun om förslag
till översiktsplan
Ärendenummer: Sam 176/2016
Handläggare: Hanna Bäckgren och Patrik Ståhl
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har fått förslag till översiktsplan för Hallsbergs kommun
för yttrande. Svar ska vara Hallsbergs kommun tillhanda den 19 april då
samrådstiden går ut. Ett preliminärt svar är redan inskickat och
Programnämnd samhällsbyggnad ska nu fastställa svaret. Örebro kommun
tycker förslag till ny översiktsplan är tydlig och genomarbetad.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-15
Yttrande, 2016-04-14
Remissförslag till översiktsplan för Hallsbergs kommun, samråd 2
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen om förslag till översiktsplan för Hallsbergs
kommun antas och överlämnas till Hallsbergs kommun.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 43 Rapport om BRT i Örebro
Ärendenummer: Sam 158/2015
Handläggare: Henrik Emilsson
Ärendebeskrivning
Information om rapport angående BRT (Buss Rapid Transit, snabb
prioriterad kollektivtrafik) i Örebro som tagits fram av Trivector på
uppdrag av Örebro kommun och Region Örebro län. BRT har högre
turtäthet med en ostörd färd mellan hållplatser.
Rapporten visar att det finns goda förutsättningar för att etablera ett BRT
system i Örebro och lyfte fram tre förslag till sträckor: Brickebacken
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Universitetet-Centrum, Lundby-Vivalla-Centrum, Mellringe-VarbergaCentrum.
Beslutsunderlag
Rapport om BRT i Örebro
Presentation BRT Programnämnd samhällsbyggnad
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 44 Status Hertig Karls allé
Ärendenummer: Sam 252/2015
Handläggare: Lovisa Blomér och Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Hertig Karls Allé ska åter bli en esplanad och en stadsgata med mera plats
för gående och cyklister med mer grönytor blandat med trottoar, parkering
och busshållplatser.
Tanken är att Hertig Karls Allé ska bli en stadsdels-sammanbindande
stadsgata med återupprättande av en allé som bygger på en mittremsa
omgiven av körfält. Det ska ske återplantering av träd i esplanadform
och införande av huvudcykelstråk. I samband med detta ska det ske
framtidssäkrade dagvattenlösningar och avstämning med fjärrvärme och
andra ledningar som i dag finns under mark.
Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 45 Riktlinjer om exploateringsavtal
Ärendenummer: Sam 395/2016
Handläggare: Erik Blohm
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har ansvar för exploateringsfrågorna i
Örebro kommun. Några av de uppgifter som ingår i nämndens ansvar är att
förvärva mark, genomföra detaljplaner och sedan sälja eller upplåta mark
för olika ändamål.
Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna
anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels
riktlinjer för exploateringsavtal. Kommunfullmäktige antog riktlinjer för
markanvisningar 28 januari 2015.
När Örebro kommun, genom Programnämnd samhällsbyggnad, avser att
ingå ett exploateringsavtal ska dessa riktlinjer gälla
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2016-04-15
Riktlinjer för exploateringsavtal, 2016-04-01
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Riktlinjer för exploateringsavtal antas.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 46 Information om projekt och reservationsavtal Södra
Ladugårdsängen
Ärendenummer: Sam 351/2012
Handläggare: Erik Skagerlund och Emma Gren
Ärendebeskrivning
Erik Skagerlund och Emma Gren, Stadsbyggnad, presenterar aktörerna i
etapp 1A av projekt Södra Ladugårdsängen. Aktörerna arbetar mycket med
grönska och vegetation. Hög boendekvalité med gröna bilfria gårdar, hög
arkitektonisk nivå, samtida uttryck, samordning på hög detaljnivå och hög
exploateringsgrad
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Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 47 Utvecklingsförslag för Norra Lillån
Ärendenummer: Sam 391/2015
Handläggare: Hanna Bäckgren
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Programnämndens beslut 2015-06-02, § 88, har Örebro
kommun tagit fram en samlad bild av den möjliga och mest önskvärda
utvecklingen av området inför fortsatt detaljplanering, genom detta
utvecklingsförslag.
Grundidén med utvecklingsförslaget för norra Lillån är en urban
rutnätsstruktur som präglas av anpassning till terrängen med mjukt
utformade gatusträckningar. Finmaskigt gatunät som kopplas på det
befintliga gatunätet i både nordöstra och nordvästra Lillån för
fordonstrafik. För gång- och cykel möjliggörs för fler kopplingar. Viktigt
är att denna nya del av Lillån inte upplevs som en enklav, eller separerad
stadsdel. Boende i övriga delar av Lillån ska uppleva att avståndet till
handelsområdet och andra nya målpunkter är kort, och resor dit ska
framförallt vara attraktiva att göra per fots eller cykel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-27
Utvecklingsförslag norra Lillån, 2016-04-26
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 48 Direktupphandling av konsulttjänst för utredning om
Karlslunds framtida utveckling
Ärendenummer: Sam 37/2016
Handläggare: Anna Nilsson
Ärendebeskrivning
Programdirektör för Programområde samhällsbyggnad har antagit ett
direktiv för "Utredning om Karlslunds framtida utveckling" utifrån
uppdrag i verksamhetsplan för Programnämnd samhällsbyggnad
2016. Utredningen syftar till att tydliggöra förutsättningarna för
ställningstagande om ett framtida utvecklingsarbete av området och ska
resultera i en handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete för området.
Insatser för fortsatt arbete föreslås inarbetas i programnämndens budget för
år 2017 samt i kommande investeringsprogram. En viktig del i
utredningsarbetet handlar om att göra marknadsmässiga analyser och att
hitta kreativa lösningar på hur området kan blomstra både vad gäller
besöksantal och verksamheter, utan att utökade (gärna minskade)
kommunala resurser tas i anspråk. Bedömningen är att en konsult behöver
upphandlas för att säkra delleveranser i utredningen där den kommunala
kompetensen inte räcker till. Kriterierna för att tillämpa direktupphandling
uppfylls, vilket betyder att uppdraget är unikt i kommunen och att värdet
inte överstiger 534 890 kr.
För att inte utredningsarbetet ska försenas föreslås Programnämnd
samhällsbyggnad uppdra åt programdirektör för Programområde
samhällsbyggnad att direktupphandla konsulttjänst utredningen om
Karlslunds framtida utveckling enligt tidplan och delleveranser i
uppdragsdirektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-15
Uppdragsdirektiv Utredning om Karlslunds framtida utveckling, 2016-03
31
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Programdirektören får i uppdrag att direktupphandla konsulttjänst för
utredningen om Karlslunds framtida utveckling enligt tidplan och
delleveranser i uppdragsdirektivet för utredningen.
2. Medel för direktupphandlingen tas från programreserven.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 49 Ändring av Programnämnd samhällsbyggnads
personuppgiftsombud
Ärendenummer: Sam 396/2016
Handläggare: Mats Guldbrand
Ärendebeskrivning
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen
(1998:204) och har i uppgift att utse ett personuppgiftsombud. Vem som är
personuppgiftsombud för nämnden ska skriftligen anmälas till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Personuppgiftsombudet ska se till att nämnden behandlar personuppgifter
på ett lagligt och korrekt sätt samt föra en förteckning över de
personuppgiftsbehandlingar som nämnden genomför. Att en sådan
förteckning förs är en skyldighet enligt lagen och en nödvändighet för att
ansvarig nämnd ska ha kontroll på vilka register som förs samt för att
tydliggöra i vilka avseenden personuppgifterna får användas.
Datainspektionen kan begära att få granska förteckningarna och det är av
vikt att dessa hålls uppdaterade och är lättillgängliga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-04-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
1. Under perioden 2016-05-04 - 2016-11-30 entlediga Mats Guldbrand från
uppdraget som personuppgiftsombud för Programnämnd
samhällsbyggnad.
2. Utse Julia Taavela till personuppgiftsombud för Programnämnd
samhällsbyggnad under perioden 2016-05-04 - 2016-11-30
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 50 Detaljplan för Almby 13:25 m.fl. (område vid Framnäs
och Ekeby gård)
Ärendenummer: Sam 397/2016
Handläggare: Martin Willén
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att reglera byggrätter i befintlig bebyggelse,
möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 30 nya villor söder om
Framnäs, samt par- och radhus vid Ekeby gård. Vidare planläggs för
kommunalt vatten- och spillvattennät till området Framnäs för att vidare
ansluta till Ekeby Dreve. Lundbergs fastigheter AB är exploatör.
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Byggnadsnämnden behandlade ärendet den 21 april 2016 och ärendet ska
vidare till Kommunfullmäktige i maj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-05
Planbeskrivning, 2016-04-21
Granskningsutlåtande, 2016-04-21
Detaljplan för fastigheten, 2016-04-21
Förslag till beslut
Stadsbyggnad förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 51 Ytsökning av möjliga OXA-indikationer vid Olaus
Petri 3:180
Ärendenummer: Sam 417/2016
Handläggare: Martin Willén
Ärendebeskrivning
I samband med markarbete vid Olaus Petri 3:180 (Munkatorp) påträffades
en militär projektil. Området behövde därför ytsökas ytterligare för att
arbetet skulle kunna fortsätta.
Med stöd av delegationsordningen beslutad av Programnämnd
samhällsbyggnad 27 mars 2003, reviderad 3 november 2015, punkt 1.1
Beslut i så brådskande ärenden att nämndens avgörande inte kan avvaktas,
har beslut fattats om att anta offert om ytsökning av möjliga OXAindikationer vid Olaus Petri 3:180 med kostnaden 950 000 kr. Finansiering
sker via genomförd exploatering av aktuell fastighet.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 52 Genomgång av exploateringsbudget
Ärendenummer: Sam 465/2016
Handläggare: Åsa Bellander och Martin Willén
Ärendebeskrivning
Exploatering som genomförande av detaljplan innefattar bland annat
utbyggande av allmän plats. För detta finns tre finansieringsmöjligheter:
markförsäljning; exploateringsavtal; och skattefinansierad investering.
Summan av de återstående kostnaderna och intäkterna av samtliga
detaljplaner med pågående genomförande skulle kunna utgöra en
"exploateringsram" för framtiden. Ärendet ska återkomma till
Programnämnd samhällsbyggnad med förslag till beslut om att fastställa en
exploateringsram.
Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 53 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.
Ej protokollfört presidiesammanträde har ägt rum 20 april 2016.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet under perioden 2016-03-24 -2016-04-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 54 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 423/2016
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 10
delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilka 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 maj
2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med
stöd av delegation under perioden 24 mars 2016 -27 april 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut av Kommunstyrelseförvalt ningen
och Stadsbyggnad, 2016-04-27
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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