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Sammanträdesdatum

2019-09-10
Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid

Tisdagen den 10 september 2019 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35,
klockan 13:00 -17:15
Sammanträdet ajournerades klockan14:00-14:15

Beslutande

Peter Wiklund (M), Ordförande
Stefan Herlitz (KD)
Hans Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Claes-Göran Erlandson (L)
Mika Takamäki (S), 2:e vice ordförande
Jouni Slagner (S) tjänstgörande ersättare för Jari Viitakangas (S) kl13:00-16:15
Carola Sandberg (S) tjänstgörande ersättare för Erika Emilsson (V)
Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP) kl 13:00-16:15 §§102-115
Jimmy Hedström (SD) tjänstgörande ersättare för Peter Bäckman (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Omar Khatib (M)
Jan-Erik Averås (M)
Samer Alzeraai (S)

Övriga deltagare

Se nästa sida

Utses att justera

Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP)

Justeringens plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 september 2019, Klockan 16:00

Ersättare

Carola Sandberg (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………

Paragrafer

§§ 102-116

Anna-Karin Davidsson
Ordförande

………………………………………………………

Peter Wiklund (M)
Justerare

………………………………………………………

Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

………………………………………………………

Anna-Karin Davidsson

Datum då anslaget tas ned

2019-10-09

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-10
Samhällsbyggnadsnämnden

Övriga deltagare

Eleonore Åkerlund, förvaltningschef
Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare
Sandra Andersson, förvaltningsekonom
Susanne Jarl, stabschef
Johanna Eklind, verksamhetsutvecklare
Liv Hellquist, avdelningschef mark och planering
Kristin Södergren, avdelningschef teknik och fastighet
Bengt Holm, lokalförsörjningschef
Agnetha Köhler, trafikingenjör
Josefine Nilsson, handläggare funktionshindersfrågor
Daniel Berg, gatuchef
Robert Brånn, fastighetschef
Georgios Apostolidis, fysisk planerare
Alexander Persson, praktikant
Madeleine Eriksson, fysisk planerare
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-09-10
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Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 102

Dnr 2018-00228

Närvaro på sammanträde
Sammanfattning av ärendet
Georgios Apostolidis, Alexander Persson och Ann Dakovic och Josefine
Nilsson föreslås att de beviljas närvaro på dagens sammanträde och även
under höstens samtliga sammanträden i Samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelseden 9 september 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att Georgios Apostolidis,
Alexander Persson och Ann Dakovic och Josefine Nilsson beviljas
närvaro på dagens sammanträde och även vid behov under höstens
samtliga sammanträden i Samhällsbyggnadsnämnden.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 103

Dnr 2019-00003

Verksamhetsrapport 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Eleonore Åkerlund fördrog förvaltningens
verksamhetsrapport avseende juni, juli och augusti 2019.
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
verksamhetsrapporten.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 104

Dnr 2018-00052

Delårsrapport 2019 - Mål och budget 2019-2021
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden januari-augusti
ett underskott om 2,2 mnkr. Nämndens resultat justerat för
vinterväghållningen är ett underskott om 42 tkr. Delårsrapporten
redovisar också uppföljning av nämndmål och indikatorer för samma
period.
För perioden januari-augusti har drygt 37 mnkr gällande investeringar
gjorts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 2019,
inklusive bilaga 1: Delårsrapport januari - augusti 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
Delårsrapport januari - augusti 2019 enligt bilaga 1.

Expedieras till
Kommunstyrelsens ledningskontor

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 105

Dnr 2018-00313 AL

Beslut om förslag om fullmäktige indikatorer - Mål
och budget 2020-2022

Sammanfattning av ärendet
Karlskoga kommunfullmäktige har nyligen beslutat om nya mål för
2020-2022. Samtliga nämnder har fått möjligheten föreslå indikatorer
som kan användas för att mäta måluppfyllelsen för fullmäktigemålen.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en indikator om tillgänglighetsarbete
för fullmäktigemål 2, Ett gott liv. För fullmäktigemål 3, Ett gott
näringslivsklimat, föreslås en indikator om företagarnas nöjdhet gällande
hanteringen av tillfällig markupplåtelse samt en indikator om byggklar
etbaleringsmark i Karlskoga kommun. En indikator om byggklar
etableringsmark föreslås på grund av tydlig koppling till
fullmäktigemålet där Karlskogas tillväxt nämns speciellt. Byggklar
etableringsmark har tidigare fungerat som en indikator för
samhällsbyggnadsnämndens mål där antal hektar byggklar mark för
handel och industri har mätts. Tankar finns om att framöver istället mäta
relationen mellan total mängd mark och den mark som säljs. Detta för att
visa den omsättning som skett. Resultatet kan mätas varje år men är inte
jämförbart med andra kommuner.
Vidare föreslås en indikator om kommunens minskade förbrukning av
energi, el och uppvärmning som en indikation på fullmäktigemål 4, Ett
gott miljöarbete.
Utöver fullmäktiges indikatorer kommer måluppfyllelsen för
fullmäktigemålen att mätas genom att varje nämnd mäter måluppfyllelsen för sina respektive nämndmål med hjälp av målens
respektive indikatorer. Arbetet med att ta fram nya nämndmål och
indikatorer för mandatperioden 2020-2022 pågår och beräknas vara klart
senast vid ingången i 2020.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag på indikatorer för fullmäktigemålen:
Fullmäktigemål 2, Ett gott liv:
- Karlskoga kommuns tillgänglighetsarbete - poäng i Humanas
tillgänglighetsbarometer
Fullmäktigemål 3, Ett gott näringslivsklimat:
- Hur nöjda företagarna är med kommunens hantering av tillfällig
markupplåtelse, NKI (nöjdkund-index), servicemätningen Insikt
- Byggklar etableringsmark i Karlskoga kommun

Fullmäktigemål 4, Ett gott miljöarbete:
- Minskning av energi, el och uppvärmning i lokaler ägda av
Karlskoga kommun (i procent, per kvadratmeter,
normalårskorrigerat, basår 2009)

Expedieras till
Kommunstyrelsens ledningskontor

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 106

Dnr 2019-00248

Externt hyresavtal Råkan 10 (Biblioteket)
Sammanfattning av ärendet
Karlskoga kommun har två pågående hyresavtal för bibliotekslokaler i kv
Råkan 10. Hyresvärden Cromwell Property Group har sagt upp avtalen
för omförhandling per den 31/12 2019. Uppsägningen gäller avtal
06120-000-0613-02 (Bibiliotekslokalen) och avtal 06120-000-0614-02
(Bokmagasinet)
I samband med förhandlingen om nytt hyresavtal påbörjade KS ett
uppdrag att utreda Bibliotekets framtida placering. Utredningen skall
presenteras i december 2019 och inför utredningens resultat ställdes
kravet att de aktuella avtalen fick vara bindande i högst tre år.
Med det som utgångpunkt har en överenskommelse om fortsatt
förhyrning förhandlats fram under våren-sommaren 2019. De nu
framtagna hyresförslagen är på 3+7 år, där kommunen har ensidig rätt att
säga upp avtalen för avflyttning 2022-12-31.
Förhyrningen skall ske enligt bifogade förslag till överenskommelse.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2019
Förslag till överenskommelse mellan Karlskoga kommun och Cromwell
Property Group.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att uppdra till förvaltningschef
Eleonore Åkerlund att för Karlskoga kommuns räkning teckna
hyreskontrakt med Cromwell Property Group enligt tjänsteskrivelsen,
den 23 augusti 2019, förslag.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 107

Dnr 2019-00213

Träningstrappa till kanonen - Karlskogasförslag
[5188]
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett
Karlskogaförslag om placering av en träningstrapp upp till kanonen på
Rävåskullen.
Förslagsställaren vill att träningstrappan startar någonstans bredvid
transformatorstationen vid parkeringen på Badstugatan och leder upp till
kanonen.
Karlskogaförslaget har bara riktats mot Samhällsbyggnadsnämnden men
samråd har skett med Kultur- och föreningsnämnden, vilka står bakom
detta föreslagna beslut.
I det nu utpekade området Rävåsen finns det redan planer om en
aktivitetspark, samt ett pågående projekt om att bygga om trappan vid
hästgraven öster om skogskyrkogården till en ”Hälsotrappa”. En
aktivitetspark på Rävåskullen finns som förslag i en framtida
investeringsplan. Fattas beslut gällande en aktivitetspark så bör förslaget
om en träningstrappa till kanonen beaktas även där. Den föreslagna
trappans placering utgörs av ett kraftigt ras- och skredriskområde vilket
talar för att byggnation av en träningstrappa på platsen är olämplig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget
mot bakgrund av det som redan planeras och det projekt som pågår, inte
ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019
Karlskogaförslag [5188]

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Karlskogaförslaget, mot bakgrund av redan pågående arbete med projekt
”Hälsotrappan”, ras- och skredrisken i området, samt mot bakgrund av
det som redan planeras, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 108

Dnr 2018-00232

Revidering av delegeringsordning 2019
Sammanfattning av ärendet
Ärende om att i samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning lägga
till två typer av beslut inom området trafik. Avser ärende om att förordna
parkeringsvakt samt rätt att avge yttrande över tillstånd för begagnande
av offentlig plats.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att delegera rätt att förordna
parkeringsvakt till trafikingenjör samt avge yttrande över tillstånd för
begagnande av offentlig plats till Trafikhandläggare.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 109

Dnr 2019-00145

Yttrande integrationsprogram
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har återremitterat integrationsprogram 2019-2023
till samtliga nämnder och bolag för synpunkter (KF § 23 Dnr 2018 –
00327). Kommunfullmäktige ansåg att integrationsprogrammet saknade
delar som är helt avgörande för att effektivt kunna styra kommunen i en
riktning som leder till målet "en god integration". Att arbeta med
integration är inte bara en fråga för kommunen som koncern utan för hela
samhället. Integrationsprogrammets fokus måste dock vara vad
Karlskoga kommunkoncern har rådighet över. Dessutom krävs god
samverkan internt och med externa aktörer för att målen i programmet
ska kunna uppfyllas.
Yttrandet har skrivits i syfte att tydliggöra mål och inriktning för den
integrationspolitik som Karlskoga behöver driva för att nå en god
integration. Bland annat förslås att en vedertagen definition av
integration behöver finnas med förtydligande av vad den innebär för
Karlskoga. Likaså föreslås att syftet förtydligas för att programmet ska
kunna nå målen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019
Protokoll KF § 23 Dnr 2018 - 00327 den 29 januari 2019
Integrationsprogram Karlskoga Kommunkoncern 2019-2023

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta föreliggande yttrande,
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2019,
över Integrationsprogram Karlskoga kommunkoncern 2019-2023.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 110

Dnr 2019-00243

Ändrad tid för samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde den 8 oktober och 5 november och
2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 januari 2019 (SBN § 1) beslutat
om sammanträdestider för året 2019.
Sammanträdet den 8 oktober behöver förlängas till en heldag 8:30 till
16:00 då nämnden arbetar med mål och budgetprocessen.
Sammanträdet den 5 november behöver ändra tiden till klockan 8:30 då
nämndens ledamöter har utbildning i Barnkonventionen den ordinarie
sammanträdestiden klockan 13:00.
Plats meddelas i kallelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstskrivelse den 3 september 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ändra sammanträdestiden den 8
oktober 2019 till klockan 8:30 (heldag).
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ändra sammanträdestiden den 5
november 2019 klockan 13:00 till klockan 8:30.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 111

Dnr 2019-00244

Inbjudan till samhällsbyggnadsnämnden att delta i
utbildning om Barnkonventionen(Lag 2020) den 5
november 2019
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter har fått en inbjudan att delta i en
utbildning om Barnkonventionen som blir Lag den 1 januari 2020.
Utbildningen är en grundutbildning inom barnets rättigheter och en del
av det utbildningspaketet som erbjuds politiker för den nya mandatperioden 2019-2022 och är obligatorisk för samtliga nämnder.
Utbildningen är den 5 november 2019 klockan 13:00 Hotell Alfred
Nobel, Nobelsalen, Karlskoga
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om deltagande för nämndens
ledamöter för att erhålla arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Anmälan om deltagande görs via länk i inbjudan.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2019
Inbjudan till Barnkonventionen blir lag 2020 - Grundutbildning inom
barnets rättigheter

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens ledamöter deltar den 5
november 2019 i utbildningen om Barnkonventionen som blir Lag den 1
januari 2020.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

16(20)

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 112

Dnr 2019-00257

Folkhälsokonferens 2019 - HandlingsKRAFT! För
ökad hjärnstyrka
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors bjuder in den 25 oktober
till Folkhälsokonferensen 2019 - HandlingsKRAFT! För ökad
hjärnstyrka, en dag med fokus på psykisk hälsa.
Målgruppen är beslutsfattare så som förtroendevalda, tjänstepersoner,
strategiska funktioner samt verksamhetsansvariga inom såväl kommun,
region och idéburen sektor samt personer som utbildat sig inom första
hjälpen för psykisk hälsa. Konferensen syftar till att skapa förutsättningar
för ett fördjupat arbete för att stärka psykisk hälsa. Målsättningen med
konferensdagen är att öka kunskap och handlingskraft samt utveckla
arbetet inom området genom nationella föreläsare så som Susanne
Rolfner Suvanto, Anna Bennich Karlstedth och lokala specialister som
exempelvis utbildare inom första hjälpen till psykisk hälsa.
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om deltagande för att erhålla
arvode och förlorad arbetsinkomst. Anmälan görs av ledamot via bifogad
länk i inbjudan. Vid utebliven närvaro av anmäld ledamot debiteras
samhällsbyggnadsnämnden 500 kronor av Folkhälsonämnden.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivels den 2 september 2019
Folkhälsokonferens 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att nämndens ledamöter får anmäla
sig för att delta i Folkhälsokonferensen den 25 oktober 2019.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 113

Dnr 2019-00105

Upphävande av Karlskoga kommuns lokala
trafikföreskrifter om parkering på Stationsgatan
Sammanfattning av ärendet
Den 14 dec 2018 föreskrev Samhällsbyggnadsnämnden med stöd av 10
kap. 1§ andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen
att parkering vid Stationsgatan sydöstra sidan mellan Järnvägsgatan och
Värmlandsvägen får fordon parkeras under högst 10 timmar i följd samt
på området vid Stationsgatan söder om Karlskoga bussterminal får
fordon parkeras, dock mellan klockan 09 och 18 vardagar utom vardag
före sön- och helgdag mot att en avgift betalas eller högst 1 timme i följd
mot användande av parkeringsskiva eller motsvarande.
Avgiften är 4 kronor per timme eller 20 kronor per 9 timmar.
På politiskt initiativ tas nu dessa beslutade lokala trafikföreskrifter upp
för omprövning och upphävande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2019
inklusive bilaga 1883 2018:000125, bilaga 1883 2018:000126
Samråd med polismyndigheten den 29 augusti 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar upphävande av lokala
trafikföreskrifter om parkering vid Stationsgatan enligt bilaga 1883
2019:00126 och bilaga 1883 2019:00125.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 114

Dnr 2019-00002

Delegationsärenden 2019
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande, förvaltningschef och tjänstemän enligt gällande
delegeringsordning. Dessa beslut redovisas månatligen för nämnden.
Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
samhälsbyggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Delegationsbeslut för juni-augusti anmäls SBN 2019-00002
Mark och planering juni-augusti 2019
Teknik och fastighetsavdelningen juni-augusti 2019
Förvaltningsstab juni 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av
anmälda delegationsbeslut.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-09-10

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 115

Dnr 2019-00004

Inkomna handlingar
Sammanfattning av ärendet
Beslut-201300366-KS-§ 129
Beslut-201300366-KS-§ 142
Beslut-201700407-KS-§ 128
Beslut-201800042-KS-§ 166
Beslut-201900202-KS-§ 13
Beslut-201900206-KS-§ 127
Beslut-201900277-KS-§ 132
Beslut-201900289-KS-§ 126
Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-06-05
Protokollsutdrag RFF 2019-06-05 § 11 Funktionshinderorganisationernas
frågor
Bilaga 2 2019-06-05 RFF
Bilaga 3 2019-06-05 RFF
Bilaga 4 2019-06-05 RFF
Bilaga 5 Åtgärdslista 2019-06-05 RFF
Protokoll LokBrå 2019-05-24
Protokollsutdrag KF 2019-06-17 § 120 Mål och budget 2020-2022
Beslut-201900046-KS-§ 120

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 116

Dnr 2019-00005

Samhällsbyggnadsinformation
Presentation av nya medarbetare Georgios Apostolidis, fysisk planerare,
Madeleine Eriksson, fysisk planerare, Robert Brånn fastighetschef,
Josefine Nilsson handläggare funktionshindersfrågor och Alexander
Persson praktikant mark och planering.
Presidiet har efterfrågat projektredovisning över byggnation i de östra
stadsdelarna samt en lägesrapport över arbetet med centrumutveckling.
Redovisningen föredrogs av förvaltningschef Eleonore Åkerlund samt
trafikingenjör Agnetha Köhler.
Liv Hellquist avdelningschef mark och planering informerade om
kommande invigning Fuxboudden i oktober.
Daniel Berg gatuchef redogjorde för Beläggningsplan 2019 rörande
asfalt.
Inget att rapportera ifrån Råd och nätverk.
Johanna Eklind verksamhetsutvecklare höll i Workshop Mål /indikatorer
som nämnden genomför för att ta fram nya nämndmål.

__

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

