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Dnr: BTRN 154-2014

§ 12 Nämndsbudget 2015
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Nämndsbudget för 2015, daterad 2015-02-10, fastställs.
2. Nämnden ser positivt på en överföring av medel inom räddningstjänstens
investeringsbudget i samband med beslut om kompletteringsbudget 2015 och beslut om
strategisk budget 2016 med plan 2017-2018 enligt följande: Anslag för projekt ”Släckbil
Röstånga” för 2015, 160 tkr, överförs till projekt ”Fyrhjulig motorcykel” för 2015. Anslag för
”Fyrhjulig motorcykel” för 2016, 100 tkr, stryks.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till budget för bygg-, trafik- och
räddningsnämndens verksamheter 2015.
Nämnden ska fördela den av fullmäktige beslutade driftsramen på verksamheterna. Nämnden
ska även fördela av fullmäktige beslutade investeringsmedel på delprojekt. Nämndens totala
driftsbudget omfattar 11 955 tkr och investeringsbudgeten omfattar totalt 460 tkr.
Nämnden ska också besluta om uppdrag till förvaltningen. I förslaget finns sju uppdrag. För att
kunna utföra nämndens beslutade uppdrag ska förvaltningen sedan koppla lämpliga aktiviteter till
dessa. Uppdragen följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning.
Förslag till budget revideras redaktionellt på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Nämndsbudget 2015, daterad 2015-02-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Pettersson (M): 1. Nämndsbudget för 2015, daterad 2015-02-10, fastställs.
2. Nämnden ser positivt på en överföring av medel inom räddningstjänstens investeringsbudget i
samband med beslut om kompletteringsbudget 2015 och beslut om strategisk budget 2016 med
plan 2017-2018 enligt följande: Anslag för projekt ”Släckbil Röstånga” för 2015, 160 tkr, överförs
till projekt ”Fyrhjulig motorcykel” för 2015. Anslag för ”Fyrhjulig motorcykel” för 2016, 100 tkr,
stryks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, EOL, EMTO, BRG)
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Dnr: 2016-2014

§ 13 Val av representanter till näringslivsråd
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2014-08-25, § 96, den politiska organisationen för 2015-2018. I
denna ingår ett näringslivsråd. Bygg-, trafik- och räddningsnämnden ska utse representanter till
detta råd.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare är ledamöter och ersättare i
näringslivsrådet. Samhällsbyggnadsutskottet, bygg-, trafik- och räddningsnämnden samt
socialnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare från majoriteten samt en ledamot och
en ersättare från oppositionen. Ersättare deltar endast vid ordinarie ledamots frånvaro.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden bordlade ärendet på sammanträdet 2015-01-22, § 3.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2015-01-22, § 3
Fastställt förslag till politisk organisation 2015-2018, daterat 2014-08-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Pettersson (M): Ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BRG)

Justerare
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Dnr: -

§ 14 Information, Ekonomi och administration
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta på presidiekonferenser för tekniska
resp. miljö-, plan- och byggnämnder med SKL. Vid förhinder har ordförande och vice
ordförande rätt att lämna sin plats vidare till annan intresserad representant från nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ann Pettersson (M) presentation
a) Presentation om ledamöter och tjänstemän
Ekonom Elham Tizno informerar om:
b) Årsrapport för helåret 2014 - Ekonomisk uppföljning för bygg-, trafik- och räddningsnämnden
2014 (dnr 91-2014)
Muntlig information på sammanträdet. Positivt resultat för räddningstjänsten (220 tkr) och för Bo & Bygg (360
tkr). Årsrapporten redovisas skriftligt på nästkommande nämndsmöte tillsammans med uppföljning per 2015-0228.

Nämndsekreterare Britta Fremling informerar om:
c) Redovisning av inkomna synpunkter (dnr BTRN 102-2014)
En sammanställning av de synpunkter som inkom till bygg-, trafik- och räddningsnämnden kvartal 4 2014 har
tagits fram. Totalt 2 synpunkter kom in. En av dessa synpunktslämnare efterfrågade svar. Denna synpunkt har
inte besvarats. Påminnelse har skickats till berörd handläggare.

d) Information om verksamheten: Nämndens delegeringsordning
Kort muntlig genomgång av vad en delegeringsordning är, vad som kännetecknar ett delegationsbeslut m.m.
Delegeringsordningen delas ut till alla ledamöter och ersättare som så önskar.

e) Inkomna kurs- och konferensinbjudningar:
Presidiekonferens för tekniska nämnder 2015, SKL, 2015-03-10-11
Presidiekonferens för miljö-, plan- och byggnämnder, SKL, 2015-04-21—22
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Dnr: BTRN 12-2015

§ 15 Beslut om tillsynsförrättare enligt lag om skydd mot olyckor
samt lag om brandfarliga och explosiva varor
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Till tillsynsförrättare i Svalövs kommun enligt lag om skydd mot olyckor samt enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor utses genom delegering utse följande personer: Eva
Löwbom, André Bengtsson, Anna Elofsson, Hanna Johansson, Kent Olsson, Janos Saari,
Gert Andersson, Mats Olsson, Ulf Bergh, Billy Persson, Göran Gunnarsson, Christian
Johansson, Per Larsson, Greger Edberg, Kenneth Olofsson, Michael Brokopp, Milinko Doslic,
Patrik Nilsson Färnlöv, Henric Helander, Ted Svedenborn, Patrik Sander och Christer Nilsson.
2. Räddningschefen bemyndigas att fortsättningsvis fatta beslut om utseende av
tillsynsförrättare i Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden ska enligt lag namneligen utse de personer som ska ha uppdrag som tillsynsförrättare
enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 samt enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor SFS 2010:1011 i Svalövs kommun.
Tillsynsförrättare kan med stöd av gällande delegationsordning genomföra tillsyn och fatta
beslut, såsom föreläggande och förbud, enligt lagen om skydd mot olyckor och förordningen om
brandfarliga och explosiva varor.
På listan över föreslagna tillsynsförrättare finns samtliga platschefer i Svalövs och Bjuvs kommun
och Landskrona stad, samt insats- och styrkeledare i Landskrona stad.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-20.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulla Wallin (S), Håkan Andersson (C), Stig Lampa (S), Teddy Nilsson (SD) och Ann
Pettersson (M): 1. Till tillsynsförrättare i Svalövs kommun enligt lag om skydd mot olyckor samt
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor utses genom delegering utse följande personer:
Eva Löwbom, André Bengtsson, Anna Elofsson, Hanna Johansson, Kent Olsson, Janos Saari,
Gert Andersson, Mats Olsson, Ulf Bergh, Billy Persson, Göran Gunnarsson, Christian
Johansson, Per Larsson, Greger Edberg, Kenneth Olofsson, Michael Brokopp, Milinko Doslic,
Patrik Nilsson Färnlöv, Henric Helander, Ted Svedenborn, Patrik Sander och Christer Nilsson.
2. Räddningschefen bemyndigas att fortsättningsvis fatta beslut om utseende av tillsynsförrättare
i Svalövs kommun.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutat enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Berörda medarbetare inom kommunförvaltningen samt BRG
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Dnr: BTRN 13-2015

§ 16 Tillsynsplan enligt 5 kap 1§ lagen om skydd mot olyckor, samt
21§ lagen om brandfarliga och explosiva varor
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Förslag till tillsynsplan för 2015, daterad 2015-01-20, antas.

Sammanfattning av ärendet
Tillsyn bedrivs av räddningstjänsten och berör bostäder, fastigheter, verksamheter och andra
anläggningar inom kommunen. Tillsynen innebär att man kontrollerar att lagen om skydd mot
olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor följs.
LSO (2003:778) 5 kap. 2§ handlar om rättigheter vid tillsynsarbete: ”För tillsynen har
tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar.
Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för
tillsynen.”
Tillsynsplanen beskriver tillsynsverksamheten och anger dess ambitionsnivå. Planen har som
syfte att tydliggöra inriktning på vilka objekt som ska tillsynas utifrån behov som dyker upp och
målgrupper som identifieras, för att stärka brandskyddsnivån. Tillsynsplanen ska klargöra
mätbara indikatorer för uppföljning.
Den ansvarige för verksamhetsområdets förebyggande brandskydd ansvarar för att tillsynen
enligt de nämnda lagtexterna planeras i form av en tillsynsplan. Planen ska godkännas av
räddningsnämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-20
Förslag till tillsynsplan, daterad 2015-01-20
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, Anna Elofsson)
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Dnr: 176-2014

§ 17 Gemensam upphandling, tjänstekoncession, mellan Landskrona
stad, Svalövs och Bjuvs kommuner gällande rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Förslag till förfrågningsunderlag, daterat 2015-01-22, godkänns. Förvaltningen uppdras att
starta upphandlingen av entreprenör för sotning och brandskyddskontroll så snart som
samtliga kommuner godkänt upphandlingsunderlaget.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingen omfattar rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, för Landskrona stad,
Svalövs och Bjuvs kommuner enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, (LSO) och
SFS 2003:789 (FSO) med tillhörande föreskrifter.
Upphandlingen avser en tjänstekoncession. Skillnader mellan tjänsteupphandlingskontrakt och
tjänstekoncessioner utgörs av att ersättningen för en tjänstekoncession kan bestå av exempelvis
rätten att ta ut avgifter av de kunder som utnyttjar tjänsterna. Bakom upphandlingslagen ligger
EG-domstolens rättspraxis där skillnaden mellan offentlig upphandling av tjänster och
tjänstekoncessioner ansetts ligga i ersättningen för utförandet av tjänsterna. Upphandlingsmyndigheten betalar inte ersättning direkt till avtalsparten utan denna är berättigad till ersättning
av en tredje part, i detta fall ägaren till t.ex. en eldstad. Taxan för sotning och brandskyddskontroll regleras i respektive kommuns fullmäktige. Tjänstekoncessionen omfattar samtliga
objekt för brandskyddskontroll.
För sotning omfattar tjänstekoncessionen de fastighetsägare som valt att använda den
entreprenör som staden/kommunen tillhandahåller för sotning. En fastighetsägare har enligt
upphandlingsunderlaget möjlighet att ansöka om att annan entreprenör utför sotning på
fastigheten än den som kommunen har avtal. Fastighetsägaren till har dessutom möjlighet att
efter godkännande få sota sin anläggning själv.
Ärendet återkommer för beslut om antagande av vinnande anbud.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-27
Förslag till förfrågningsunderlag (sekretesskyddat), daterad 2015-01-22
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL)

Ajournering kl. 14.45-15.00
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Dnr: -

§ 18 Information, Räddningstjänsten
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Stationschef Patrik Sander informerar om:
a) Motorsågsutbildning
Beslut har tagit om att stationen i Röstånga ska vara motorsågsstation. Utbildning krävs i tre steg. Åtta personer
utbildas med start i nästa vecka enligt de första två stegen.

b) Ny hyresgäst ½ Samariten Ambulans
Sedan ett antal veckor står en ambulans på brandstationen i Svalöv dagtid måndag-fredag. Ambulansen utgår
från Löddeköpinge och kommer att finnas kvar minst till juni månad.

Räddningschef Eva Lövbom informerar om:
c) Räddningstjänstens måluppfyllelse januari-december 2014
d) Information om verksamheten: Översiktligt om räddningstjänstens verksamhet
Räddningstjänsten styrs dels av KF/KS/BTRN:s beslut om mål/budget och dels av MSB:s (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) nationella mål och lagstiftning fastställd av riksdagen. Presentationen som
lämnas finns att ta del av i diariet.
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Dnr: BTRN 26-2015

§ 19 Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Skolgatan, Röstånga Beslut om lokal trafikföreskrift (LTF)
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 30 km/h på Skolgatan i
Röstånga, daterad 2015-01-29, antas.

Sammanfattning av ärendet
I Röstånga på Skolgatan gäller idag hastighetsbegränsningen 30 km/h enligt skyltning på
platsen. Dock är denna inte korrekt placerad enligt antagna kriterier för hastighetsskyltning och
lokal trafikföreskrift (LTF) för hastighetsbegränsningen saknas. För att en hastighetsöverträdelse
ska kunna resultera i en påföljd, måste skyltning och publicering av LTF vara korrekt.
Efter beslut i nämnden kan antagen lokala trafikföreskrift publiceras i den nationella databasen
och flytt av befintliga skyltar kan ske.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-29
Förslag till lokal trafikföreskrift, daterad 2015-01-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulla Wallin (S), Håkan Andersson (C), Stig Lampa (S), Teddy Nilsson (SD) och Ann
Pettersson (M): Förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 30 km/h på Skolgatan i
Röstånga, daterad 2015-01-29, antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AEKL)
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Dnr: BTRN 31-2015

§ 20 Initiativärende rörande våra nya reviderade lokala
trafikföreskrifter som påverkar skolor, förskolor och
idrottsanläggningar i kommunen
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Tidplanen för projektet ska ligga fast enligt handlingsplanen som godkändes i nämnden
2014-11-25, § 98, med hänvisning till att Teddy Nilsson har haft möjlighet att lyfta frågan vid
beslutstillfället i november eller tidigare under beslutsprocessen. Det noteras dock att
nämnden ser positivt på förslaget i sak.

Skriftlig reservation
Teddy Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Anser inte att
initiativärendet skulle påverkat planen i större omfattning.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har lämnat in en skrivelse ang. reviderade lokala trafikföreskrifter som
påverkar skolor, förskolor och idrottsanläggningar i kommunen. Syftet är att väcka ett ärende i
bygg-, trafik- och räddningsnämnden.
Att ledamöter i nämnder har rätt att väcka ärenden i nämnderna framgår av KL 4 kap 17 §.
Teddy Nilsson (SD) föreslår att bygg-, trafik- och räddningsnämnden prioriterar de planerade
uppdateringarna vad gäller hastigheter och ny skyltning som påverkar vägarna vid våra skolor,
förskolor och idrottsanläggningar i kommunens samtliga orter, samt att åtgärderna prioriteras så
att de är genomförda senast utgången av 2015.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden tog beslut om handlingsplan, inkl. tidsplan, för projektet
med omskyltning enligt beslutade reviderade lokala trafikföreskrifter 2014-11-25, § 98.

Beslutsunderlag
Teddy Nilssons (SD) skrivelse i syfte att väcka ärende i nämnden, inkommen 2015-02-02.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1. Bygg-, trafik- och räddningsnämnden prioriterar de planerade
uppdateringarna vad gäller hastigheter och ny skyltning som påverkar vägarna vid våra skolor,
förskolor och idrottsanläggningar i kommunens samtliga orter. 2. Åtgärderna prioriteras så att
dessa är utförda senast utgången av 2015.
Ulla Wallin (S), Stig Lampa (S), Håkan Andersson (C) och Ann Pettersson (M): Avslag på Teddy
Nilssons (SD) förslag.
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Ajournering kl 15.55-16.00
Ulla Wallin (S), Stig Lampa (S), Håkan Andersson (C) och Ann Pettersson (M): 1. Tidplanen för
projektet ska ligga fast enligt handlingsplanen som godkändes i nämnden 2014-11-25, § 98, med
hänvisning till att Teddy Nilsson har haft möjlighet att lyfta frågan vid beslutstillfället i november
eller tidigare under beslutsprocessen. Det noteras dock att nämnden ser positivt på förslaget i
sak.

Beslutsgång
Ordförande ställer Ulla Wallins m fl och Teddy Nilssons förslag till beslut emot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt Ulla Wallins m fl förslag.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (AEKL)
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§ 21 Information från trafik
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Informationen tas upp vid nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Projektledare/Utredningsingenjör Annette Kronvall informerar om:
a) Information om verksamheten: Trafiknämndens uppgifter inkl. lokala trafikföreskrifter och
gällande delegationsordning

Justerare
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Dnr: BTRN 2014-0244

§ 22 Nybyggnad av café och utställningslokal, Bullstofta 2:9
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av café samt utställningslokal enligt ansökan.
2. Startbesked beviljas inte.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Ronny Lindgren,
Pinnmogatan 1, 254 64 Helsingborg.

Skäl för beslutet
Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande kommunala
översiktsplanen. Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 och 2 kap (PBL 2010:900).
Byggnaden placeras på ett sådant sätt att den smälter väl in på fastigheten och kommer inte att
upplevas som störande.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser nybyggnation av café och utställningslokaler med yttermåtten på nybyggnation
23,6 m x 12,74 m vilket ger en byggnadsyta om ca 300 kvm.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan ingår fastigheten inom
fornminnes område.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan därför har bygg-, trafik- och räddningsnämnden
underrättat berörda grannar. Den brandtekniska granskningen är gjord med följande notering:
brandskyddsdokumentation ska lämnas in.
Söderåsen miljöförbund har inget att erinra mot att bygglov beviljas men påminner om att
sökande måste registrera sin livsmedelsverksamhet innan verksamheten startas.
Förvaltningen har förslagit att bygglovet ska beviljas m.m.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-29
Ansökan om bygglov samt tillhörande ritningar med ankomststämpel 2014-12-22, yttrande från
Söderåsens miljöförbund och Räddningstjänsten inkommen 2015-01-29.

Justerare
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Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-29.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stig Lampa (S), Ulla Wallin (S), Teddy Nilsson (SD), Håkan Andersson (C) och Ann
Pettersson (M): 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av café samt utställningslokal enligt ansökan.
2. Startbesked beviljas inte. 3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Kontrollansvarig är Ronny Lindgren, Pinnmogatan 1, 254 64 Helsingborg.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Sökanden: pu+handlingar
PoIT(Post- och Inrikes Tidningar): pu
Söderåsens miljöförbund
Skatteverket: pu
Karta/ inmätning: pu
Grannar: pu
Arkiv: pu+handl
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Dnr: -

§ 23 Information från Bo och Bygg
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Ordförande Ann Pettersson (M) bemyndigas att, efter samråd med förvaltningen, fatta
beslut om ett ev. överklagande av mark- och miljödomstolens dom gällande vindkraftverk på
Lönnstorp 2:1.

Sammanfattning av ärendet
a) Information från strandskyddsdelegationen - regelverk och tillämpning av strandskydd
Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen
av strandskyddsreglerna. Insatsen vänder sig till kommuner m.fl. Besök gärna hemsidan
www.strandskyddsdelegationen.se och ta del av information och webbutbildningar. På ordförandes initiativ visas
en film (20 min) från Strandskyddsdelegationen på nästa sammanträde.

b) Plan- och bygglovstaxa för 2015 (dnr 11-2011)
Avgifter enligt taxan ska räknas fram med utgångspunkt från gällande prisbasbelopp. För 2015 är
prisbasbeloppet 44 500 kr, vilket är en höjning med 100 kr från 2014.

c) Uppförande av fyra vindkraftverk, Lönnstorp 2:1 (dnr BTRN 2012-127)
Nämnden meddelade avslagsbeslut på ansökan 2012-12-13, § 116. Beslutet har tidigare överklagats till
Länsstyrelsen, som avslog överklagandet. Mark- och miljödomstolen har efter nytt överklagande upphävt
underinstansernas beslut och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning 2015-02-05. Domen är möjlig
att överklaga

Förslag till beslut på sammanträdet ang punkten c)
Håkan Andersson (C), Stig Lampa (S), Ulla Wallin (S), Teddy Nilsson (SD) och Ann
Pettersson (M): 1. Ordförande Ann Pettersson (M) bemyndigas att, efter samråd med
förvaltningen, fatta beslut om ett ev. överklagande av mark- och miljödomstolens dom gällande
vindkraftverk på Lönnstorp 2:1.

Beslutsgång ang punkten c)
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Ann Pettersson
Kommunförvaltningen (BAHC, PALL, BRG)
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Dnr: BTRN 8-2015

§ 24 Redovisning av delegeringsbeslut
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen (Bo och Bygg, räddningstjänsten, trafik) har lämnat en redogörelse av
delegeringsbeslut för verksamheten.
På sammanträdet lämnas en kort muntlig dragning av bygglovshandläggare Bedrija Halilovic.
Det noteras att nämndens ledamöter och ersättare är välkomna att anmäla frågor ang.
redovisningen av delegeringsbeslut till förvaltningen inför sammanträdena.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut 2015-01-14--2015-01-31, daterad 2015-02-03

Justerare
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