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Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden
Älvkarleö Herrgård

Plats:

Datum och tid: 2014-12-09 kl 09.00 – 11.55
Justering
Kommunhuset, Skutskär

Plats:

Datum och tid: 2014-12-11 kl 14.00
625 - 645

Paragrafer:

Sekreterare:
Christina Bejerfjord
Ordförande:
Magnus Grönberg
Justerare:
Kurt L Andersson ej § 640-641

Ola Lindberg

Justerare:
Annika Forsberg § 640-641

ANSLAG / BEVIS
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

2014-12-09
2014-12-11
2015-01-02

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Beslutande
Ledamöter
Magnus Grönberg (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Kurt L Andersson (S)
Börje Knapp (V)
Annemon Piper (KV)
Ola Lindberg (MP)
Kenneth Holmgren (M)

ej § 640-641

Tjänstgörande ersättare
Roger Wilund (S)
Roger Petrini (M)
Birgitta Thunholm (C)
Annika Forsberg (S)

§ 640-641

Ordinarie ledamot
Tommy Jakobsson (S)
Bo Janzon (M)
Clarrie Leim (C)
Kurt L Andersson (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Annika Forsberg (S)
Anita Selander-Knapp (V)
Kristina Freerks (C)
Övriga deltagare
Bert-Ola Dahlgren
Christina Bejerfjord
Monica Frisk
Jessica Lindegren
Sofie Åberg
Malin Lidow Heneryd

Ordförandens
signatur

ej § 640-641

§ 625 - 636
§ 635 - 636
§ 638 - 645
§ 638 - 645

Justerarens
signatur

Förvaltningschef
Utredningssekreterare
Ekonom
Kultur- och fritidschef
Kommunarkitekt
Bygg- och miljöchef

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 625

Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen med tillägg av
delgivning för föreningsutskottets protokoll 2014-12-01 och ett extra
informationsärende gällande målprocessen 2015.
Ärende

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Närvaro och val av justerare
Godkännande av dagordning
Delgivning av arbetsutskottets protokoll 2014-11-24
Redovisning av delegationsbeslut
Redovisning av inkomna meddelanden
Uppföljningslistan
Sammanträdesplan 2015
Föredragande: Christina Bejerfjord
8. Rapporter/information från verksamheten
Föredragande: Bert-Ola Dahlgren
9. Uppdrag från Utbildnings- och omsorgsnämnden
Föredragande: Bert-Ola Dahlgren
10. Remiss på Tillväxtstrategi för Älvkarleby kommun
Föredragande: Bert-Ola Dahlgren
11. Enkel uppföljning t.o.m. oktober
Föredragande: Monica Frisk
12. Skrivelse från Skutskärs IF bandy
Föredragande: Jessica Lindegren
13. Uppdrag att arbeta med biblioteksplan
Föredragande: Jessica Lindegren
14. Information angående Älvkarleö skola
Föredragande: Camilla Forslund
15. Dp xxx, granskningsförslag
Föredragande: Sofie Åberg kl 10.45
16. Dp xxx, behovsbedömning
Föredragande: Sofie Åberg
17. Dp xxx, behovsbedömning
Föredragande: Sofie Åberg
18. Dp xxx, granskningsförslag
Föredragande: Sofie Åberg
19. Dp xxx, Jungfruholmen
Föredragande: Sofie Åberg
20. Planbeskedsansökan för förskolan i Gårdskär
Föredragande: Sofie Åberg
21. Lantmäteriförrättning inom försvarsintresset i Marma
Föredragande: Sofie Åberg
Övriga frågor

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 626

Sida
4

Delgivning av protokoll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

•
•

Sbn § 627

Arbetsutskottets protokoll 2014-11-24
Föreningsutskottets protokoll 2014-12-01

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
enligt redovisningen daterad från 30 oktober till 27 november.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän i enlighet med delegationsordningen. Dessa beslut ska
redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegationsbeslutet.

Sbn § 628

Redovisning av inkomna meddelanden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna
meddelanden enligt redovisningen daterad från 30 oktober till 27 november.
Ärendet

Redovisning av alla beslut från andra myndigheter som har kommit in till
samhällsbyggnadsförvaltningen samt utgående skrivelser av betydelse från
förvaltningen.

Sbn § 629

Uppföljningslistan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Uppföljningslistan 2014-11-27

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 630
Diarienr
Sbn 2014/2

Sida
5

Sammanträdesplan 2015
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner sammanträdesplanen 2015 för
samhällsbyggnadsnämndens del.
Ärendet

Sekreterarna, ekonomerna och gruppledarna har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för 2015.
•

Alla nämndsmötena har justerats så långt framåt som det bara går
utifrån fullmäktiges sammanträdesdagar.

•

Inga sammanträden har lagts på skollov.

•

Sammanhällsbyggnadsnämnden och arbetsutskottet har bytt
sammanträdesdag till torsdagar men med vissa undantag då
samhällsbyggnadsnämnden måste fatta beslut innan
kommunstyrelsen. Då är sammanträdesdagen på onsdagar istället
och det gäller för juni, sep, okt och dec med ett undantag för april, då
är sammanträdet på en tisdag.

Beslutsunderlag

•

Sammanträdesplan 2015

Beslutet lämnas till

•

Sbn § 631

Jacob Sandqvist, kommunsekreterare

Rapport/information från verksamheten
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef lämnade en kort lägesrapport för
Älvkarleby fiskecampingen, folketshusområdet, gemensam
fastighetsförvaltning, gemensam serviceorganisation, Dragmossen och
Centrumplanen.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 632
Diarienr
Sbn 2014/101

Sida
6

Uppdrag från utbildnings- och omsorgsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att invänta Lokalutredningen 2014 som
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef ska redovisa senast 28 februari 2015.
Ärendet

Utbildnings- och omsorgsnämnden har beslutat vid sammanträdet
2014-11-11 § 789 att föreslå samhällsbyggnadsnämnden tar upp diskussion
med AB Älvkarlebyhus om iordningställande av KunDas nuvarande lokaler
för individ- och familjeomsorgens räkning.
Behovet för utbildnings- och omsorgsverksamheten är
• Samlokalisering och förbättrad arbetsmiljö för IFO:s enheter, det vill
säga myndighetsutövningen och Nätverkshuset.
Myndighetskontorets nuvarande lokaler uppfyller inte kraven på
ljudisolering mellan rummen, vilket innebär att sekretessen blir
bristfällig och därmed ej lagenlig.
• KunDa är i behov av större lokaler för att kunna samla sina
verksamheter. De bedriver nu verksamhet på flera olika platser.
Utbildningar begränsas på grund av lokalbrist.
• En förskoleavdelning på Jungfruholmens förskola finns i en inhyrd
modul. Modulen har sagt upp till årsskiftet 2016. Övriga förskolor
har på grund av det minskade barnunderlaget möjlighet att ta emot
motsvarande barnantal.
Det minskade barnantalet i kommunens förskolor beror på att
ytterligaren en fristående förskoleavdelning öppnades under 2014.
Dock innebär en nedläggning en snedfördelning geografiskt av
befintliga barnomsorgsplatser.
Hemsö Fastighets AB har i kontakt med Älvkarleby kommun erbjudit
kommunen att köpa Jungfruholmens skola. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har bland annat utifrån detta erbjudande tagit fram kostnadskalkyler för
olika alternativa lokalbyten.
Beslutsunderlag

•

Uon § 789 141111

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Utbildnings- och omsorgsnämnden
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 633
Diarienr
Sbn 2014/94

Sida
7

Remiss Tillväxtstrategin för Älvkarleby kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta Bo Janzon (M) förslag på
ändringar som sitt eget.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått Tillväxtstrategin på remiss från
kommunstyrelsens arbetsutskott. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
lämnar inget förslag till beslut för det var flera punkter som de ville ändra
på.
Arbetsutskottet beslutade att alla ledamöter har möjlighet att via e-post
skicka sina förslag till ändringar innan sammanträdet till sekreteraren som
gör en sammanställning.
Beslutsunderlag

•
•

Tillväxtstrategi 2014-09-29
Förslag på ändringar från Bo Janzon (M)

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 634
Diarienr
Sbn 2014/1

Sida
8

Enkel uppföljning t.o.m. oktober
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen för enkel uppföljning
t.o.m. oktober.
Ärendet

Monica Frisk, ekonom redovisade uppföljningen t.o.m. oktober.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Uppföljning t.o.m. oktober

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 635
Diarienr
Sbn 2014/41

Sida
9

Skrivelse från Skutskärs IF Bandy
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. Driftbidrag beviljas med 250 000 kronor för 2015.
2. Utbetalningen kommer att delas upp på två tillfällen under året.
175 000 kronor 20 januari 2015 och 75 000 kronor 20 november
2015.
3. Förfallna skulder till kommunen ska vara reglerade till kommunen
innan sista utbetalningen i november. Annars regleras skulden med
sista utbetalningen.
Ärendet

Skutskärs IF bandy önskar i sin skrivelse få ett politiskt beslut fattat om
beviljande av driftbidrag för 2015 och kommande år. 2014-06-12 § 574
beslutade samhällsbyggnadsnämnden att beslut tas i samband med
budgetprocessen.
Föreningen planerar för uppisning under v.46 och första seriematch
lördagen den 15 november. För att kunna planera sin verksamhet och hur
bandyplanen kommer att vara tillgänglig för skolor och allmänhet, behöver
föreningen ett formellt beslut om driftbidrag beviljas eller inte.
Beslutsunderlag

•

Skrivelse 2014-10-15

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Skutskärs If bandy, Sören Sandström ordförande
Jessica Lindegren, Kultur och fritidschef
Maria Hedberg, Fritidskonsulent

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 636
Diarienr
Sbn 2014/102

Sida
10

Uppdrag att arbeta med biblioteksplan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge kultur- och fritidsavdelningen i
uppdrag att arbeta fram en biblioteksplan för Älvkarleby kommun som antas
senast december 2015.
Ärendet

Bibliotekplanen är ett särskilt dokument som ska omfatta all biblioteksverksamhet inom kommunen, inte bara folkbibliotekets. ”Planerna bör ge
närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning på sådan nivå
att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden
gynnas.” (citat: Kungliga bibliotekets skrift ”Biblioteksplan 2.0”.)
Planen bör vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. De
kommuner och landsting som inte har antagna planer bryter mot lagen.
Biblioteksplanen bör vara kopplade till den regionala kulturplanen samt om
kommunen har någon lokal kulturplan.
Älvkarleby kommun reviderade kommunens biblioteksplan 2007.
Biblioteksplanernas innehåll är förändrat och de skrivs på annat sätt varpå
en ny plan bör skrivas och antas under 2015. Om kommunen inte har en
aktuell biblioteksplan antagen eller gett ansvarig förvaltning i uppdrag att
skriva en biblioteksplan under 2015, kan kommunen inte söka statligt
mediestöd.
Älvkarleby kommun har tidigare sökt och beviljats 50 000 kr/årligen.
Beslutsunderlag

•

Biblioteksplan 2.0

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Jessica Lindegren, Kultur och fritidschef

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 637
Diarienr
Sbn 2014/9

Sida
11

Information angående Älvkarleö skola
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om olika alternativ om vad
man kan göra med Älvkarleö skola.
Förvaltningen har för avsikt att ta med det som ett beslutsärende på
nämnden i april 2015.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse 2014-11-25

Beslutet lämnas till

•
•

Ordförandens
signatur

Camilla Forslund, teknisk chef
Hanne-Marie Delin, tekniska avdelningen

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 638
Diarienr
2012/013

Sida
12

Dp xxx, granskningsförslag
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget och en
granskningsperiod kan inledas.
Ärendet

Samråd kring ett detaljplaneförslag för fastigheterna xxx har hållits.
Synpunkter som inkommit under samrådet har väsentligen ändrat
planförslaget. Allmänna intressen såsom höga kultur-, och friluftsvärden
samt framförallt höga naturvärden har övervärderats det enskilda intresset
av att anlägga flertalet helt nya tomter på ängsområdet. Planområdet har
därför minskats i omfång och byggrätterna i granskningsförslaget är färre.
Samrådsredogörelsen visar inkomna synpunkter, i första samrådet, och
kommunens kommentar till dem.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Sbn § 639
Diarienr
2012/013

Planbeskrivning / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / 2014-11-13
Genomförandebeskrivning / Sofie Åberg / 2014-11-13
Behovsbedömning/ Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / 2014-11-13
Plankarta med bestämmelser / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun /
2014-11-13
Samrådsredogörelse / Sofie Åberg / Älvkarleby kommun/2014 11 13
Inkomna synpunkter efter första samrådet / 2014
”Sammanställning av naturinventeringar utförda på ängarna vid
Sand…” / Upplandsstiftelsen / 2013

Dp xxx, behovsbedömning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna behovsbedömningen.
Ärendet

En ny behovsbedömning har upprättats i detaljplaneärendet, på grund av
större förändringar i planarbetet. Den nya behovsbedömningen tas upp för
nytt beslut.
Beslutsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Behovsbedömning/ Sofie Åberg / Älvkarleby kommun / 2014-11-13

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 640
Diarienr
2014/395

Sida
13

Dp xxx, behovsbedömning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna behovsbedömningen.
Ärendet

I samband med detaljplaneläggning av två fastigheter, med befintliga hus i
Älvkarleby, har en behovsbedömning upprättats. Denna visar att ingen
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för planförslaget.
Beslutsgång

Kurt L Andersson (S) anmäler sig jävig i ärendet och deltar inte i ärendets
handläggning och beslut.
Beslutsunderlag

•

Sbn § 641
Diarienr
2014/395

Behovsbedömning / Per Andersson- KreaPlan Arkitektkontor och
Sofie Åberg, Älvkarleby kommun / 2014-08-07

Dp xxx, granskningsförslag
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget och en
granskningsperiod kan inledas.
Ärendet

Två stycken bostadshus i omedelbar närhet till kyrkan i Älvkarleby har
ändamålet A i gällande plan. Den ena fastigheten är privatägd och den andra
ägs av kyrkan som vill sälja den.
A-ändamålet innebär att endast verksamheter med statlig och kommunal
användning kan komma ifråga vad gäller användning av husen. Då kyrkan
önskar sälja sitt hus som bostadshus krävs en planändring. Det privatägda
huset bredvid har också A-ändamål och ändras samtidigt i nu liggande
förslag till ny detaljplan.
Beslutsgång

Kurt L Andersson (S) anmäler sig jävig i ärendet och deltar inte i ärendets
handläggning och beslut.

Ordförandens
signatur

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sida
14

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ordförandens
signatur

Planbeskrivning / Per Andersson- KreaPlan Arkitektkontor och Sofie
Åberg, Älvkarleby kommun / 2014-11-11
Plankarta med bestämmelser / Per Andersson- KreaPlan
Arkitektkontor och Sofie Åberg, Älvkarleby kommun / 2014-11-11
Samrådsredogörelse / Sofie Åberg, Älvkarleby kommun/ 2014 11 13
Behovsbedömning / Per Andersson- KreaPlan Arkitektkontor och
Sofie Åberg, Älvkarleby kommun / 2014-08-07

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 642
Diarienr
2014/220

Sida
15

Dp xxx, Jungfruholmen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna planförslaget. Detaljplanen
med tillhörande handlingar kan anats av kommunfullmäktige.
Ärendet

En detaljplan har tagits fram för fastigheterna xxx.
Förslaget innebär att man ska kunna bedriva skola, kontor, bostäder och viss
vårdsverksamhet, även i privat regi, inom fastigheterna,
Ett särskilt utlåtande har upprättats som innehåller de synpunkter som
framkommit under granskningen. Denna bifogas antagandehandlingarna.
Synpunkterna har inte föranlett några vidare ändringar av detaljplanen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Samrådsredogörelse / Sofie Åberg / 2014-09-15
Planbeskrivning / Marina Fyhr- SWECO Architects och Sofie Åberg
/ Falun och Älvkarleby kommun / 2014-08-20
Behovsbedömning/ Marina Fyhr- SWECO Architects och Sofie
Åberg / Falun och Älvkarleby kommun / 2014-05-06
Plankarta med bestämmelser / Marina Fyhr- SWECO Architects och
Sofie Åberg / Falun och Älvkarleby kommun / 2014-08-20
Särskilt utlåtande / Sofie Åberg / 2014-11-13
Fastighetsförteckning / lantmäteriet

Beslutet lämnas till

•

Ordförandens
signatur

Kommunfullmäktige

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 643
Diarienr
2014/415

Sida
16

Planbeskedsansökan för förskolan i Gårdskär
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om
1. Positivt planbesked i enlighet med PBL kap 5 § 2.
2. Kommunens avsikt är att pröva frågan om ändrad användning till att
omfatta skoländamål. Detta kan ske genom detaljplaneläggning där
detaljplanen kommer att ersätta delar av gällande plan.
3. Detaljplanen kan vinna laga kraft 2017.
Ärendet

Förskolan i Gårdskär har haft tillfälligt bygglov för skolverksamheten.
Gällande detaljplan är ” Byggnadsplan för Gårdskärs by…”, laga kraft195908-24. Planen medger bostadsändamål på platsen.
För att få en flexibel plan bör bostadsändamålet kvarstå jämte nytt
skoländamål.
Beslutsunderlag

Planbeskedsansökan
Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Bygg- och miljökontoret
AB Älvkarlebyhus
Kommunstyrelsen

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 644
Diarienr
2014/475

Sida
17

Lantmäteriförrättning inom försvarsintresset i Marma
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om
1. Älvkarleby kommun inte har något att erinra mot förrättningen.
2. Förvaltningen får kommunicera med Försvarsmakten om de kan
bekosta tryckning av nya turistkartor och timkostnaderna för att
ändra den digitala primärkartan.
Ärendet

Skjut- och övningsfälten i Marma återfinns på flera olika fastigheter som
försvaret önskar sammanlägga eller fastighetsreglera till en och samma
fastighet. Då en del av försvarsområdet finns i Tierp och det inte går att
bilda en fastighet som går över kommungräns föreslås mark i Tierp att
överföras till Älvkarleby kommun och att kommungränsen flyttas.
Förslaget har remitterats inom kommunen till tekniska kontoret, till
ekonomichefen och till utredare Erik Klippmark. Bygg- och miljökontoret
har också remitterat Tierps kommun och länsstyrelsen.
Inga synpunkter har hittills framgått som talar emot en utvidgning av
kommunen eller några vidare konsekvenser med den föreslagna åtgärden.
Utvidgningen kommer att medföra vissa kostnader för kommunen, till
exempel måste den digitala primärkartan ritas om, nya turistkartor måste
tryckas och andra trycksaker inom olika förvaltningar kan på sikt behöva
göras om.
Beslutsunderlag

•

Meddelande från lantmäteriet

Beslutet lämnas till

•
•
•

Ordförandens
signatur

Lantmäteriet, Olov Kronberg, Box 477 00, 117 94 Stockholm
Kommunstyrelsen
Sofie Åberg, Bygg- och miljökontoret

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
2014-12-09

Sbn § 645

Sida
18

Information målprocess 2015
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen.
Ärendet

Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om målprocessen 2015
med förslag till nya delmål och nyckeltal för samhällsbyggnadsnämnden.
Det kommer som ett ärende på nämnden i februari 2015.
Informationsunderlag

•

Ordförandens
signatur

Målprocessen 2015

Justerarens
signatur

Justerarens
signatur

Utdragsbestyrkande

