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Datum:

Måndagen den 24 november 2014

Tid:

17.00 — 21.10

Plats:

Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 5 december 2014

Paragrafer:

75-79

Utses attjustera:

Jörgen Andersson(C)

Underskrifter:
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Elisabeth Thim=Gustaf son

Selc~eterare

Ordförande
Ulrik Brodd(FP)

Justerare
J~rgei~ Andersson(C)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-11-24

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2014-12-OS

2014-12-29

Förvaringsplats för protokoll•

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
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Beslutande
Ulrik Brodd (FP), ordförande
Uno Ekberg(S)
Anne-Lie Palm(S)
Mats Nilsson(V)
Jörgen Andersson(C), vice ordförande
Zara Blidevik(M)
Lars-Erik Anderström(M)ersätter Peter Larsson(C)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän
Elisabeth Thim-Gustafsson, selc~eterare
Maud Wik,förvaltningschef
Cecilia Friberg, marlo- och exploateringschef
Britt-Inger Norlander, teknisk chef
Leif Kinnunen, tillträdande ordförande

d.

~/~

W W

LILLA EDETS
~~
._.,_.
\_;~ /
KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll
§ 75
Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden är anmälda

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 2015
Dru 2014/5364

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande sammanträdesdagar för
samhällsbyggnadsnämnden 2015.
28 januari
4 mars
15 april
27 maj
19 augusti
30 september
28 oktober
9 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2014

Yrkande
Ulrik Brodd (FP): 15 april ändras ti1122 april

Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Ulrilc Brodds(FP)förslag.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 2015
28 januari
4 mars
22 april
27 maj
19 augusti
30 september
28 oktober
9 december

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare
Samhällsbyggnadschefen
Tekniska chefen
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Verksamhetsplan 2015, samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2014/5348

Sammanfattning
Grunduppdraget är att arbeta för att Lilla Edets kommun skall nå en långsiktigt hållbar
samhällsstruktur med trivsamma och säkra offentliga miljöer. Nämnden verkar för att
teknisk försörjning, innefattande bland annat vatten, avlopp och renhållning, skall vara
trygg och säker. Nämnden är ansvarig för den offentliga miljön såsom gator, parker och
lekplatser och även trafikfrågor.
I nämndens grunduppdrag ingår också översiktlig- och detaljplanering, lcominunens
kartverksamhet, den samlade geografiska informationen, adress- och byggnadsregistret,
statistik, kommunens markinnehav med försäljning, lcöp av marlo och ai7ende,
fastighetstaxering, exploateringsprojekt och syed/gentekniska projekt.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2015, Samhällsbyggnadsnämnden, dnr 2014/5348
Lilla Edets Kommuns miljömål, dru 2005/0525

Finansiering
Ska ske inom befintlig budget
Yrkande
Ulrik Brodd (FP): Prioriterat mål 1: Punkt 1 ändras från Bättre information till
medborgare om nämndens pågående verksamhet till Uppdatera informationen på
Hemsidan/Facebook (antal tillfällen per år). Må12015 ändras från JA ti1124.
Punkt 2 ändras från Bättre uppfäjning och sammanställning av medborgarnas
synpunkter till Vid varje nämnd ha en sammanställning på inlzomna synpunkter (antal
tillfällen per åy). Må12015 ändras från JA till 8.
Ny Punkt 3: Deltaga i samtliga ortsutvecklingsmöten under• 201S och ta med synpunl~ter
till Hämndmöten(
%). Må12015 tilllcommer 100.
Prioriterat må12: Punkt 1 ändras från Säkerstcilla alla kommunens lekplatser till 4)Att
i samband f~zed BetajplczneNing ska samr~åcl slze ined kultuf~NOd~ces~te~° och ungdomar^
föf° att ~a~töva möjligheter• att skapa mötesplatser•(
%). Må12015 ändras från JA till 100.
Punkt 2 ändras fiån Allmänna platser° tillgodoses i c~etajplaf~et~f~aför° alla åldNay~ till
5)Deltaga i samtliga ortszrtvecklingsn~öten uncle~~ 201S och ta mec~ synpz~~~kteJ° till
näm»dmöten(
%). Må12015 ändras från JA till 100.
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Prioriterat mål 3: Punkt 1 ändras från Ökaförvaltningens artbildning inom
jämnställdhet genom att zrtbilda alla medar•betaNe (20 medarbetare) till 6) Genomföra
utbildning inom jämställdhet genom cztt Z~tbilda alla medarbetare (20 n~eda~beta~°e).
Punkt 2 ändras från Offentliga summet(GC-väg o park)ska vara tillgängligtför alla
medborgare inom tätorten Lilla Edet och Sta°öni ti117)Att under'201S tafram en
underhalls- och åtgärdsplanfös ko»2n2unens GC-vägalv (antal). Må12015 tillkommer 1.
Prioriterat mål 4: Ny Punkt 8: Ett samarbete ska påbörjas inom 201S (antal). Nytt
Må12015: 1.
Prioriterat mål 6: Punkt 1 ändras från OvidlzomT~Zande vatten (dagvatten, inläckage
och dränvatten) till reningsverizen ska utgöra mindre än 30 % av totala
avloppsmängden ti119) Ovidkommande vatten (dagvatten, inläckage och dränvatten) till
reningsverken slza utgöra mindre än 30% av totala avloppsmängden(
%).
Punkt 2 ändras från Slaminnehållf•ån avloppsreningsveNliet EllbojänzföNtmed Itänd
certifie~ingssystem till 1D)Att slaminnehållet ska vara möjligt att certifiera enligt Revaq
(JA/NEJ)
Ny Punkt 11: På ÅVC inrätta möjlighetför abonnenter att lämna möbler/inventarier
sonz kan återanvändas (JA/NEJ). Nytt Må12015: JA
Ny Punkt 12: Utreda möjligheten att sanzar~beta med slrolan. Att ordna studietillfälle vid
ÅVC Göta och/eller verken (JA/NEJ). Nytt Mål 2015: JA
Prioriterat må17: Punkt 1 ändras från Detaljplaner sl~all påbörjas ti1113) Detaljplaner
skallpåbörjas/färdigställande (antal). Må12015 ändras från 10 till 10/3
Punkt 2 ändras från Byggnation avflerbostadshus enligt BostadsförsöNjningsprogr~amnaet, antal lägenheter ti1114) Sälja tonztef° enligt Bostadsförsörjnzngsprogrammet(antal tomter).
Ny Punkt 15: Att med DP stödja att slzapa 70 bostäder° (antal). Nytt Mål 2015: 70
Ny Punkt 16: Utreda möjligheten att göra Älvr~umnzet mer tillgängligt(JA/NEJ). Nytt
Må12015:JA
Ny Punlct 17: Förnyelsetakten a>> de crsfalteracle ytorna skall vaT°cc 33 åf°, villzet
motsvar°a~• 1/33 cav ytan(
=1/33 cn~ 512600»z2= 15533 m~)(m~~). Nytt Må12015: 15000
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§ 77 forts.
Ny Punkt 18: Under kommande mandatpeNiocl 201S till 2018 ska asfaltskzrlden vara
borta. 25 %per år(
%). Nytt Mål 2015: 25
Prioriterat mål S: Punkt 1 ändras fi•ånAntagande av bostadsförsöyjningspr•ogrammet
till 19)Antagande av bostadsförsörjningsprogram»zet(JA/NEJ)
Punkt 2 ändrasf•ån Detaljplaneringför ver~ksamhetsoinråde ti1120)Påbörja
tillskapande av verksamhetsområde 10000 nz2 (m2). Må12015 ändras från JA till 10000
Punkt 3 ändras från Detaljplaneringför bostäder till 21)Detaljplaneringföe bostäder
(antal bostäder). Må12015 ändras från JA till 70
Prioriterat mål 9: Punkt 1 ändras från Antagande av bostadsförsörjnzngsprogrammet
till 22)Antagande av bostadsförsörjningsprogrammet(JA/NEJ)
Prioriterat må110: Punkt 1 ändras från Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall
-1/33 av 495 237 m2= 15007 ~n2) till 23)
vara 33 år•, vilket motsvarar 1/33 av ytan(
Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall vara 33 år, vilket motsvarar 1/33 av ytan
(
=1/33 av 512600m2=15533 m2)(m2). Må12015 ändras från 33 år ti1115000
Nypunkt 24: Under konmmar~de mandatperiod 201S till 2018 ska asfaltskulden vara
borta. 25 %per år•(
%). Må12015 tillkommer 25
Punkt 2 ändras från Gr•äsklippningsytor skall Iclzppas vid 8 cm höjd. Hur många vedior
översy°ids gräshöjden? Till nypunkt 25): Gräslilippningsytor skall klippas vid 8 can
höjd. Hur många veckor' överskrids gräshöjden?(antal veckor)
Punkt 3 ändras fiån Halkbelzämpning, vid tillfällen då enbart balkbekämpning sker,
skall vara avslutad inom 4 timmarfrån utringning. Andel halktilfällen då målet
uppfyllts(%)till ny punkt 26): Halkbekämpning, vid tillfällen då en~bar•t
hallibekämpning skec', skall vara avslutad inom 4 timmarfrån utringnzng. Andel
%). Mål 201S ändrasfrån 100 %till 100
nalletillfällen då målet uppfyllts(
Punkt 4 ändras från Snöröjning igångsättes då snödjz~pet överstiger• 6 cnz på gångvägar
och GC-vägar• och överstiger° 10 can pcc ytorför•fordonstrafik. Snöröjningen skall vara
slutföNd inom 8 timmarfrån utr~ingning. Andel snötillfällen då målet uppfyllt(%)till ny
punkt 27): Snöröjning igångsättes d~ snödjzrpet överstiger 6 can på gångvcigar och GCvägar och överstiger° 10 c»~ på ytorförfordonstNafik. Snöp°öjnzngen skall var°a slzrtföNd
inom 8 timmarfrån zrtringning. A~~del snötillfirllen då målet uppfyllt(
%). Må12015
ändras från 100 %till 100
Punkt 5 utgår.
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§ 77 forts.
Prioriterat mål ll: Ny Punlct 28: Utifrån samhällsbyggnadsnämndens gy~zrnduppdrag
medveriza vid ko»zmzrnens Izommande utredningar(
%). Nytt Må12015: 100
Prioriterat må114: Punkt 1 ändras från Ökcz sälzeNheten z~om pendelparl~ering på
Lödöse statzon ti1129) Medverka till att ö1~a säkeNheten znom pendelparizering på
Lödöse station (J14/NEJ). Nytt Må12015: JA
Prioriterat må115: Punkt 1 ändras från Utveclzla teknisk Hundjänst och tafram rutzne~•
för IiZrndse~°vice (4 st.) ti1130) Utveckla tel~nisk kzrndtjänst och tafram 4 rzrtinerför
Izzcndservice (antal).
Ny punkt 31: Att utveckla enfungerande e-tjänst (antal). Nytt Mål 2015
Prioriterat må116: Punkt 1 ändras från Tafi~ana rutinerför 4 väsentliga processer (VAanslutning, skrotbilar, dZrmpat avfall, plockanalyser•på avfallet) ti1132) Tafram rutiner
för 4 väsentliga processer (VA-anslzttning, skr~otbzlar, dumpat avfall, plockanalyser på
avfallet)(antal)
Punkt 2 ändras från Tafram rutinerför•planprocessen ti1133)Tafram Nutinerför
planprocessen (antal)
Punkt 3 ändras från Tafram rutinför attförbättNa samarbete medfastigheter inom
skredområden ti1134) Tafram rutznför samarbete medfastighetsägare inom
sky~edområden (antal)
Nämndens egna mål: Punkt 4 ändras från Upprepade källar~översvä»zningar i en
fastighet ska inteförekomma ti1135) Upprepade källar•översväf~zningar i enfastighet stia
inteförekomma vzd inkommande VA-vatten (antal)
Punkt 5 ändras från Utbilda nämnden ino»z verl~samhetsomNådet tex studiebesök och
utbildning 2 tillfällen ti1136) Utbilda ncin~nden inom verksamhetsområdet t. ex.
studiebesök och utbildning 2 tillfällen (antal tillfällen)
Nypunkt 37: Genomför dialogmöte »cellan nämnden och medarbetare inom SBNverksamhetsområde (antal tillfällen). Nytt Mål 2015: 1
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§ 77 forts.
Beslutsgång
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnäinriden bifaller Ulrik Brodds(FP)förslag.
beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsplanen 2015 med följande
ändringar:
Prioriterat mål l: Punl~t 1 ändras från Bäth~e information till medboNgare orn
nämndens pågående verksamhet till Uppdatera informationen på Hemsidan/Facebook
(antal tillfällen per år). Mål 2015 ändras från JA ti1124.
Punkt 2 ändras från Bättre uppfäjning och sammanställning av medborgarnas
synpunkter till Vid varje nämnd ha en sammanställning på inkomna synpunkter•(antal
tillfällen per år). Mål 2015 ändras från JA ti118.
Ny Punkt 3: Deltaga i samtliga ortsutvecklzngsmöten under 201S och ta med synpunkter
till nci~nndnzöten(
%). Må12015 tillkommer 100.
Prioriterat må12: Punkt 1 ändras från Säkerställa alla kommunens lekplatser till 4)Att
z samband med letajplanering slza samråd ske Ened kulturproducenter och ungdomar
för att utöva möjligheter att skapa mötesplatser(
%). Må12015 ändras från JA till 100.
Punkt 2 ändras från Allmänna platser tillgodoses z detaljplanernaför alla åldrar till
5)Deltaga i samtliga ortsutvecklingsmöten under• 2015 och ta med synpunl~ter till
hämndmöten(
%). Må12015 ändras från JA ti11100.
Prioriterat mål 3: Punkt 1 ändras från Ökaförvaltningens nitbildning inom
jä~nnställdhet genom att utbilda alla ~nedarbetai°e (20 medarbetare) ti116) Genomföra
Z~tbildning inom jämställdhet genom att utbilda alla nzedarbetaf°e (20 medarbetare).
Punkt 2 ändras från Offentliga rummet(GGväg o park)ska vara tillgängligtför• alla
nzedboNga~e inom tätorten Lilla Edet och Ström ti117)Att undef° 2015 tafram en
underhålls- och åtgärdsplanför' kommunens GGvägar (antal). Må12015 tillkommer 1.
Prioriterat må14: Ny Punlct 8: Ett samarbete ska påbörjas inom 2015 (antal). Nytt
Mål 2015: 1.
Prioriterat må16: Punkt 1 ändras från Ovzc~kornmande vatten (dagvatten, inläckage
och dränvatten) till reningsverken ska utgö~•c~ nzind~°e än 30 %civ totala
avlo~psmcingden ti119) Ovidko»zn~ande vatteiz (dagvatte~~, inläckage oc1~ d~°änvatten) till
f°eniy~gsverken skcz utgö~~a mindre än 30 % av totala avloppsmängden(
%).
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§ 77 foris.
Punkt 2 ändras från Slaminnehållfrån avloppsr~eningsverizet Ellbojä»~fört med känd
certifzeringssystem ti1110) Att slaminnehållet ska vara möjligt att certifzeNa enligt Revaq
(JA/NEJ)
Ny Punkt 11: På ÅVC inrätta möjlighetför• abonnenter att lämna möbler/inventaNieT°
som kan återanvändas (JA/NEJ). Nytt Må12015: JA
Ny Punkt 12: Utreda möjligheten att samarbeta med skolan. Att ordna studietillfälle vid
ÅVC Göta och/eller verken (JA/NEJ). Nytt Må12015: JA
Prioriterat mål 7: Punkt 1 ändras från Detaljplaner skall påbörjas ti1113) Detaljplaner
slzall påböfjas/färdigställande (antal). Må12015 ändras fiån 10 till 10/3
Punkt 2 ändras från Byggnation avflerbostadshus enligt Bostadsförsörjningspr•ogrammet, antal lägenheteN ti1114) Sälja tomter enligt Bostadsför~sörjningsprogrammet(antal tomter).
Ny Punlct 15: Att med DP stödja att skapa 70 bostäder (antal). Nytt Må12015: 70
Ny Punkt 16: Utreda möjligheten att göNa Älvrzrmmet mer tillgängligt(JA/NEJ). Nytt
Må12015:JA
Ny Punlct 17: Förnyelsetakten av de asfalteyade ytorna skull vara 33 år, vilket
motsvarar 1/33 av ytan(
=1/33 av 512600n~2=15533 ~n2)(m2). Nytt Må12015: 15000
Ny Punlct 18: Under Izommande ~nandatpef•iod 201S till 2018 stia asfaltskulden vara
borta. 25 %per år(
%). Nytt Må12015: 25
Prioriterat mål 8: Punkt 1 ändras från Antagande av bostadsförsörjningsprogf~ammet
till 19)Antagande av bostadsförsörjningspi°ogr•ammet(JA/NEJ)
Punkt 2 ändrasfrån Detaljplaneringföy~ verksamhetsområde till 20)Påbörja
tillskapande av verksamhetsområde 10000 m2 (r~z2). Må12015 ändras från JA till 10000
Punkt 3 ändras från Detaljplaneringför bostäder till 21)Detaljplaneri~zgför bostäder
(antal bostäder). Må12015 ändras från JA till 70
Prioriterat mål 9: Punkt 1 ändras från Antagande av bostadsföl°sö~jningsp~~ogr•a»zmet
till 22)Antagande civ bostadsfön°sörjningspT°ogrammet(JA/NEJ)
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§ 77 forts.
Prioriterat mål 10: Punkt 1 ändras från Förnyelsetakten av de asfalterade ytorna skall
vara 33 år, vilket motsvarar• 1/33 av ytan(
-1/33 av 495 237 m2=15007 m2)ti1123)
Förnyelsetakten av de asfalteNade ytorna slzall vara 33 år, villzet motsvarar 1/33 av ytan
(
=1/33 av 512600m2=15533 nz2) (~n2). Må12015 ändras från 33 år ti1115000
Ny punkt 24: Under kommande mandatperzod 201S till 2018 ska asfaltskulden vaf~a
borta. 25 %per år(
%). Mål 2015 tillkommer 25
Punkt 2 ändras från Gräsklippningsytor skala Izlippas vid 8 cm höjd. Hur många veckor'
översyids gräshöjden? Till nypunkt 25): Gräsklippningsytor slzall klippas vid 8 cm
höjs' Hur många veclzor• över°sl~~ids gf•äshöjden?(antal vecl~or)
Punkt 3 ändras från Halkbeliämpnzng, vid tillfällen då enbart hallibekä~npning sker°,
skall vaNa avslutad inom 4 tinZmarfi°ån utringnzng. Andel kalktillfällen då målet
uppfyllts(%)till ny punkt 26): Hallibekämpning, vid tillfällen då enbart
hallibekämpning sker, skall vara avslutad inom 4 timsnarfrån utringning. Andel
hal7~tillfällen då målet uppfyllts(
%). Mål 201S ändrasfrån 100 %till 1DO
Punkt 4 ändras från Snöröjning igångsättes då snödjupet överstiger 6cm på gångvägar
och GC-vägar och överstiger 10 cm på ytof•förfordonstrafik. Snöröjningen skall vara
slutförd inom 8 timmarfi°ån utr^ingning. Andel snötillfällen då målet uppfyllt(%)till ny
punkt 27): Snöröjning igångsättes då snödjupet överstiger 6 cm på gångvägar och GG
vägar och överstiger 10 cnZ på ytorförfoNdonstrafik. Snöröjningen skall vara slutförd
irro»z 8 timmagfrån utr•ingning. Andel snötillfällen då målet uppfyllt(
%). Må12015
ändras från 100 %till 100
Punkt 5 utgår.
Prioriterat mål ll: Ny Punkt 28: Utifrån samhällsbyggnadsnämndens grz~nduppdrag
medverka vid lzommunens kommande artredningar(
%). Nytt Må12015: 100
Prioriterat mål 14: Punkt 1 ändras från Öka säkerheten inom pendelparkering på
Lödöse station till 29) Medverka till att öka säkerheten rnon~ pendelparkering paz
Lödöse station (JA/NEJ). Nytt Må12015: JA
Prioriterat må115: Punkt 1 ändras från Utvecklar teknisk kundjänst och tafi^am rutzner
för kundservice (4 st.) till 30) Utveckla teknisk Izzrndtjänst och tafi°am 4 rutiner°för
k2indse~°vice (antal).
Nypunkt 31: Att utveckla enfingerande e-tjänst(antal). Nytt Må12015: 1
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Prioriterat må116: Punkt 1 ändras från Tafram rutinerför° ~ väsentliga processer (VAanslZ~tning, s7~°otbilar, dumpat avfall, ploclzanalyser på avfallet) ti1132) Tafram rutiner•
för 4 väsentliga processeg (VA-anslzrtning, sky~otbilar, d2rmpat avfall, plockanalysey~ på
avfallet)(antal)
Punkt 2 ändras från Tafram rutinerför planpi°ocessen ti1133)Tafram rutiner•för
planprocessen (antal)
Punkt 3 ändras från Tafram rutinföl° attföNbizttra san~a~^bete medfastigheter• inonZ
skredoinråden ti1134) Tafi°am rutinför samarbete medfastighetsägare inom
skr~edonzråden (antal)
Nämndens egna mål: Punkt 4 ändras från Upprepade källaf°översvämningar i en
fastighet ska inteförekomma ti1135) Upprepade källaröver svämningar i enfastighet slza
intefös°ekomma vzd inkommande VA-vatten (antal)
Punkt 5 ändras från Utbzlda nämnden inom verksamhetsområdet texstudiebesök och
utbildning 2 tillfällen ti1136) Utbilda nämnden inom verksamhetsområdet t. ex.
stZ~drebesölz och utbildning 2 tillfällen (antal tillfällen)
Nypunkt 37: Genomför dialogmöte mellan nämnden och medarbetare inom SBNverksaf~zhetson~r•åde (antal tillfällen). Nytt Må12015: 1
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Samhällsbyggnadsnämnden protokoll

Information
Sammanfattning
Maud Wik infoi7nerar om julbordet den 12 december 2014, kl. 17.00 i lunchrummet.
Britt-Inger Norlander informerar om renhållning i egen regi. Det pral~tiska arbetet går
över förväntan. Personalen är positiv. Fakturering påbörjas i början av januari 2015.

Britt-Inger Norlander infoi7nerar om att vattenledningen till Ström nu har dragits under
Göta älv. Med denna ledning har leveranssäkerheten ökats.

Cecilia Friberg informerar om att vi byter kantsystem i vecka 50. Infovisaren försvinner.

Cecilia Friberg informerar om att bostadsrätter på Ekeberg är till salu. 20 bostadsrätter
säljs för ca 1,5 miljoner kronor/st ined 4 300 lcr i hyra. Bygglov slca inges.
Det är på gång att tecknas avtal för ca 30 bostäder i radhus i 1,5 plan med föi7åd.

Ulrik Brodd tackar de avgående ledamöterna och överlämnar enblomma.

Jörgen Andersson tackar Ulrik Brodd för sin insats och överlämnar enblomma.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen.
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Anmälan av delegeringsbeslui
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut(se
bilaga till § 79).
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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Diariear
2012
2012
2012

Diarienummer
S006
5006
S006

Delegering till Göran Åberg
Delegering till Anders Johansson
Delegering till Britt-Inger Norlander

Namn1
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

2012
2014
2012
2014

S006
S415
S006
5368

Delegering till Linda Holmer Nordlund
Yttrande om bred transport
Delegering till Marita Lövberg
Yttrande om Julmarknad 2014

Samhällsbyggnadsnämnden
GDL Transport AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Polisen

Rubrik

