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Plats

Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid

Onsdagen den 14 februari 2007, kl 08.30 – 15.05.

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Ann-Britth Fröjd

Paragrafer

26 - 41

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Maud Rudquist

Ordförande

.............................................................................................

Lars-Göran Ljunggren

Justerande

.............................................................................................

Ann-Britth Fröjd
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2007-02-14

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2007-02-27
2007-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsen, Sundsgatan 29, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande

..............................................................................
Maud Rudquist
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Närvarolista
Beslutande
Lars-Göran Ljunggren (s)
Gunnar Lidell (m)
Bo Carlsson (c)
Marianne Karlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)
Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Anders Forsström (m)
Tor Wendel (m)
Tor Wendel (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)
Lars G Blomgren (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Tor Wendel (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)
Lars Rosén (fv)

Tjänstgör för

§ 26 – 27 samt del av 28
del av § 28, 29-41

§ 26 - 27, del av 28-41
del av § 28
§ 26 samt del av § 27
del av § 27- 41
§ 26-28
§ 29-30
§ 31-41

Bo Carlsson (c)

Anders Forsström (m)
Astrid Karlsson-Björkman (m)

Lars G Blomgren (fp)
Lars G Blomgren (fp)

Närvarande, ej tjänstgörande ledamot
Lars G Blomgren (fp)
§ 29-41
Ersättare
Sven G Johansson (s)
Bengt Larsson (s)
Lennart Niklasson (s)
Johanna Olsson (s)
Dan Nyberg (s)
Mats Andersson (c)
Marianne Karlsson (c)
Tor Wendel (m)
Johan Ekström (fp)
Orvar Carlsson (kd)
Lutz Rininsland (v)
Kent O Nilsson (mp)

§ 26-28

§ 26-28
§ del av 27 samt 28
§ del av 27och 28
§ 26- del av 27, 33-41
§ 26-28
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Övriga deltagare
Kommunchefen Guy Mahlviker
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Kommunsekreteraren Maud Rudquist
Information § 27
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Budgetekonomen Ewa Lundqvist
Utredningssekreteraren Lars Rudström
Coop-praktikanten Anna-Bella Blackman,
Informationssekreteraren Thomas Fridén.
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Ärenden

Sid

§ 26

Fråga om rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde

5

§ 27

Information

6

§ 28

Ordförandeinformation

7

§ 29

Preliminärt bokslut 2006 Dnr 2007.56

9

§ 30

Ekonomisk internkontroll för nämnderna 2006

10

§ 31

Ansvar och befogenheter inom personalområdet Dnr 2007.34

11

§ 32

Redovisning av åtgärder för handikappanpassning Dnr 20007.33

13

§ 33

Process för ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Dnr 2007.65

14

§ 34

Yttrande över Västtrafiks Regionbusstrategi 2007-2012 Dnr 2006.525

15

§ 35

Yttrande över verksamhetsplan 2008-2010 för Västtrafik AB
Dnr 2006.556

16

§ 36

Kommunens flyktingmottagande 2007 Dnr 2006.467

17

§ 37

Valärende Dnr 2007.16

18

§ 38

Meddelande

19

§ 39

Anmälan av delegationsbeslut

20

§ 40

Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2008-2010
– underlag för ramsättningen Dnr 2007.98

21

§ 41

Samrådsyttrande avseende detaljplan för Niklasberg 9, Regionarkiv i
Vänersborg

22
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§ 26

Fråga om rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde
Ordföranden presenterade coop-praktikanten vid ekonomikontoret, Anna-Bella Blackman,
och informationssekreteraren Thomas Fridén. Kommunstyrelsen tillfrågades om de kunde
medges rätt att delta i dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger Anna-Bella Blackman och Thomas Fridén rätt att delta i
kommunstyrelsens sammanträde
_____
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§ 27

Information
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist
Preliminärt bokslut 2006 Dnr 2007.56
Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2008-2010
– underlag för ramsättningen Dnr 2007.98
Ekonomichefen Thomas Sannemalm
Ekonomisk internkontroll för nämnderna 2006 Dnr 2006.552
Yttrande över Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen
- med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning
Dnr 2006.469
Utredningssekreteraren Lars Rudström
Yttrande över Västtrafiks Regionbusstrategi 2007-2012 Dnr 2006.525
Yttrande över Västtrafik verksamhetsplan 2008 – 2010 Dnr 2006.556
Kanslichefen Claire Gabrielsson
Process för ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige Dnr 2007.65
Kommunchefen Guy Mahlviker bl a om
Eva Öqvist, ny personalchef från 2007-05-01
skolfrågorna
regionala utvecklingsnämnden
sammanträde med aktörer på fastighetsmarknaden
utvärdering av ungdomslyftet
klimatförändringsgrupp
högskolecentrum
energiprojekt i kommunen med resultatet att energiförbrukningen minskat med 3,7 %

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
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§ 28

Ordförandeinformation
Den 18 januari sammanträde med tvåstadspresidierna
Den 19 januari Dalslands Kanal
Den 22 januari Samarbetskommittén Trollhättan Vänersborg
Den 22 januari styrelsemöte med tillväxtalliansen
Den 23 januari lunch med fiskeexperten Nisse Sandberg angående fisketurism
Den 23 januari intervju Ulf Blomgren Bohusläningen
Den 23 januari sammanträde om flyktingmottagande
Den 24 januari studiebesök i kommunen med kommunstyrelsens arbetsutskott gör
Den 24 januari intervjuer inför tillsättande av personalchef
Den 25 januari sammanträde med NCC
Den 25 januari överläggningar med AB Vänersborgsbostäder angående IT-fiberkabel i
bolagets fastigheter
Den 25 januari filmpremiär SAGA-biografen
Den 26 januari Norge-Vänerlänken i Mellerud
Den 29 januari sammanträde med Regionen angående hamnfrågorna
Den 30 januari Film i Väst
Den 31 januari sammanträde med Ramböll
Den 31 januari Vänersborg & Co
Den 1 februari Fyrbodaldirektionen redovisades även Vänersborgs kommuns
representanter i Fyrbodal
Den 1 februari Filmpremiär Emma Hambergs film
Den 2 februari Båtmässa i Göteborg
Den 3 februari kommunens födelsedag med Öppet Hus
Den 5 februari överläggningar om Sikhall
Den 6 februari träff med Telipensionärer
Den 12 februari West Sweden Göteborg
Den 13 februari plangruppen
Den 13 februari hälsopolitiska rådet
Den 13 februari styrelsemöte med Visit Trollhättan och Vänersborgs Turist AB
Redovisades arbetslöshetssiffror för kommunen, länet och landet.
Informerades om EU-utbildning i Fyrbodals regi. Utbildningen som riktar sig till politiker
kan komma att erbjudas ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.
Försäkringskassan skall flyttas och koncentreras till några få platser i Västra Götaland
vilket kommer att innebära en minskning av personalen.
Redovisades samtal med Mikael Fransson, ny ordförande i Svenskt Näringsliv.
Redovisades önskemål från Åmåls kommun om förändring i stadgarna för Dalslands Turist
AB vad gäller revisionen. Kommunfullmäktige beslöt 2006-12-19, § N 38 om ändring av
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Forts § 28
stadgarna för bolaget. Med hänsyn till ovanstående har fråga om förnyad ändring av
stadgarna inte ansetts vara rimlig.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____
Jäv
Noteras att Bo Carlsson (c) och Anders Forsström (m) på grund av jäv, inte deltog i den
del av informationen som avsåg överläggningar om Sikhall.
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Dnr 2007.56

Preliminärt bokslut för 2006
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har överlämnat förslag till preliminärt bokslut för år 2006.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist
informerade.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_______
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Dnr 2006.552

Ekonomisk internkontroll för nämnderna 2006
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fastställde 2006-04-12, § 103, plan för granskning av den ekonomiska
interna kontrollen under 2006. Granskning av utbetalningsrutiner och elektroniska fakturor
har genomförts enligt planen.
Ekonomikontoret har i skrivelse 2007-01-22 redovisat vad som framkommit vid
granskningen enligt ovan samt vid övrig intern kontroll.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten om internkontrollarbetet 2006 inom
kommunstyrelsens förvaltning och överlämnar rapporten till revisionen för kännedom
_____
Protokollsutdrag till

Revisionen
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Dnr 2007.34

Ansvar och befogenheter inom personalområdet
Ärendebeskrivning
Förhandlingsutskottet beslutade vid sammanträde 2006-11-14 att uppdra åt personalkontoret att ta fram förslag till ”Ansvar och befogenheter inom personalområdet”, som
anpassads till den nya politiska organisationen.
Personalkontoret har i skrivelse 2007-01-19 redovisat uppdragets innehåll.
Personalkontoret har tagit fram ett reviderat förslag och överlämnat detta till förhandlingsutskottet. Förhandlingsutskottet har vid sammanträde 2006-12-19, § 77 föreslagit
kommunstyrelsen att godkänna förslaget.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (m) att ansvarsområdet ”Anställning
och entledigande av förvaltnings- ekonomi-, personal- och kanslichefer efter samråd med
presidierna för aktuell verksamhetsnämnd och Ks” skulle föras över från kommunchefen
till kommunstyrelsen.
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till Anders Forsströms (m) yrkande.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på förhandlingsutskottets förslag och Anders Forsströms (m) ovan redovisade yrkande och fann att
kommunstyrelsen bifallit förhandlingsutskottets förslag.
Omröstning begärdes
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av kommunstyrelsen.
Den som stöder förhandlingsutskottets förslag, röstar ja och den som stöder Anders
Forsströms (m) yrkande, röstar nej.
Omröstningsresultat
9 ja-röster
Marianne Carlsson (c)
Joakim Sjöling (s)
Marie Dahlin (s)
Jenny Brycker (s)
Madelaine Karlsson (s)

Kate Giaever (s)
Ann-Britth Fröjd (c)
Lars Rosén (fv)
Lars-Göran Ljunggren (s)
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Dnr 2007.34

Tor Wendel (m)
Andreas Vänerlöv (kd)
James Bucci (v)

Kommunstyrelsen hade därmed bifallit förhandlingsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till ”Ansvar och befogenheter inom
personalområdet”
_____
Protokollutdrag till

Personal- och förhandlingsutskottet
Personalkontoret
Författningarna
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Dnr 2007.33

Redovisning av åtgärder för handikappanpassning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2001-05-15, § 43, antagit ett handikappolitiskt program (Agenda
22) som varje år revideras. Kommunala handikapprådet har i skrivelse 2007-01-09 anhållit
att samtliga nämnder lämnar redovisning för 2006. Inkomna redovisningar skall därefter
ställas samman i en rapport som överlämnas till kommunfullmäktige.
Socialnämnden har vid sammanträde 2006-12-21, § 249, beslutat överlämna kommunala
handikapprådets skrivelse till berörda nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande och tjänstutlåtande 2007-01-19 redovisat de
åtgärder som vidtagits för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat
2007-01-19 och antar det som sitt eget. Yttrandet överlämnas till kommunala
handikapprådet
_____
Protokollsutdrag till

Kommunala handikapprådet + yttrande 2007-01-19
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Dnr 2007.65

Process för ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunkansliet ansvarar för att ärendeprocessen för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige skall vara effektiv, enkel och följa lagen krav.
Kommunstyrelseförvaltningen har i yttrande 2007-01-29 redovisat ett förslag till
ärendeprocess.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Kanslichefen Claire Gabrielsson informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och ställer sig bakom redovisat förslag till
ärendeprocess.
_____
Protokollsutdrag till

Samtliga nämnder + yttrande 2007-01-29

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 34

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-14

15 (22)

Dnr 2006.525

Yttrande över Västtrafiks Regionbusstrategi 2007-2012
Ärendebeskrivning
Västtrafik AB har tagit fram en strategi för Regionbusstrafiken inom Västra Götalands län
att gälla fram till 2012. Syftet är att öka det kollektiva resandet och kollektivtrafikens
marknadsandel samt att utarbeta en ”Västtrafikstandrad för Regionbuss”, som skall gälla i
hela Västra Götaland.
Strategin har under hösten 2006 redovisats i det Regionala ägarrådet och i de fyra delregionala ägarråden. Västtrafiks styrelse har ställt sig bakom förslaget till strategi och
beslutade 2006-10-27 att remittera rapporten till Västtrafiks ägare.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till yttrande daterat 2007-01-02.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Utredningssekreteraren Lars Rudström informerade

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat
2007-01-02 och antar det som sitt eget
_____
Protokollsutdrag till

Västtrafik AB + yttrande 2007-01-02
Lars Rudström
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Dnr 2006.556

Yttrande över Verksamhetsplan 2008-2010 för Västtrafik AB
Ärendebeskrivning
Västtrafik AB har för yttrande överlämnat verksamhetsplan 2008-2010.
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse 2007-01-31 redovisat synpunkter på
verksamhetsplanen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut
Utredningssekreteraren Lars Rudström informerade
Under överläggningarna yrkade Kate Giaever (s) att under punkten 2 i yttrandet, borde
skrivas in att målen bör göras tydliga och tidsatta.
Jenny Brycker (s) yrkade att i yttrandet borde skrivas in att vid nästa stora upphandling
borde krav ställas på trepunktsbälten i bussar i stadstrafik.
Gunnar Lidell (m) yrkade bifall till beredningens ursprungliga förslag.
Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till Kate Giaevers (s) och Jenny Bryckers (s)
yrkanden.
Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på utskottets reviderade
förslag med ovan redovisade tillägg och Gunnar Lidells (m) yrkande att det ursprungliga
förslaget skulle gälla. Ordföranden fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla utskottets
reviderade förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens yttrande daterat
2007-01-31 med de revideringar som redovisats ovan och antar det som sitt eget
_____
Protokollsutdrag till

Västtrafik AB + reviderat yttrande 2007-01-31
Lars Rudström
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Dnr 2006.467

Kommunens flyktingmottagande 2007
Ärendebeskrivning
Integrationsverket har i skrivelse 2006-10-27 redovisat att behovet av introduktionsplatser
för personer som fått uppehållstillstånd är stort och kommer att fortsätta vara stort under de
närmaste åren. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2006-11-22, §
82, att remittera ärendet till socialnämnden för yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beräknade att åter ta upp ärendet till behandling 2007-01-10.
Integrationsverket har i skrivelse 2006-12-07 återkommit med framställan om överläggningar angående kommunalt flyktingmottagande. Av skrivelsen framgår även det förändrade myndighetsansvar som kommer att råda från och med juli 2007.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-12-20 att genomföra presidieöverläggningar med socialnämnden och företrädare för Vänersborgsbostäder.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse 2007-01-25 att vid ovan nämnda överläggningar, där bostadstillgången och andra faktorer diskuterades, var alla parter överens
om att ta emot flyktingar i samma utsträckning som 2006, nämligen 85 stycken mot föreslagna 95. Det verkliga antalet 2006 blev drygt 100 inklusive EBO:s, det vill säga flyktingar som själva valt att ordna sitt boende i Vänersborgs kommun och som beräknas beviljas
uppehållstillstånd. Socialförvaltningen påtog sig ansvaret för att få ytterligare fastighetsägare att tillhandahålla bostäder.
Ärendet har åter beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunen kan tillhandahålla bostäder,
1. att ta emot totalt 85 personer inklusive EBO:s under 2007.
2. att överenskommelse träffas med Integrationsverket och skrivs under av kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen
_____
Protokollsutdrag till

Integrationsverket + skrivelse 2007-01-25
Socialnämnden + skrivelse 2007-01-25
Vänersborgsbostäder AB+ skrivelse 2007-01-25
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Dnr 2007.16

Valärende
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2007-01-10, § 6, valdes bland annat ledamöter och
ersättare till demokratiberedningen. En ersättarplats förblev vakant.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Gullvi Westergren (v) till ersättare i demokratiberedningen.
_____
Protokollsutdrag till

Gullvi Westergren
Demokratiberedningen
Kommunkansliet
Löneavdelningen
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§ 38

Meddelanden
Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari 2007.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.
_______
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§ 39

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av
delegationsbeslut för tiden 2007-01-17 -- 2007-02-13. Besluten finns tillgängliga i
protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet.
kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens vice ordförande
kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsens förhandlingsutskott
kommunchefen
kanslichefen
ekonomichefen
personalkontoret
kommunjuristen
markingenjören
barn- och ungdomschefen, lönesättningar
gymnasiechefen, lönesättning
samhällsbyggnadschefen, lönesättningar
socialnämnden
_______
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2007.98

Anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren 2008-2010
– underlag för ramsättningen
Ärendebeskrivning
Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med mål- och resursplan för åren
2008-2010 - underlag inför ramsättningen.
Ekonomichefen Thomas Sannemalm och budgetekonomen Ewa Lundqvist informerade
kommunstyrelsen.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedning.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen
_____

_________________________________________________________________________________________________
│ Justerandes sign
│ Utdragsbestyrkande
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 41

Sammanträdesdatum

Sida

2007-02-14

22 (22)

Dnr 2007.79

Samrådsyttrande avseende detaljplan för Niklasberg 9, Regionarkiv i
Vänersborg
Ärendebeskrivning
Planområdet omfattar fastigheten Niklasberg 9. Fastigheten gränsar i nordöst till Östra
vägen, i sydost till Holmängen 1:1, i sydväst till Niklasberg 1 och i nordväst till Niklasberg
7. På Niklasberg 1 finns Regionmuseets kontor och Kulturlagret. På Niklasberg 7 ligger ett
sjukhem.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av garage och elcentral på mark som
inte får bebyggas enligt gällande detaljplan samt att möjliggöra utökning av kontorslokaler
i plan 3. Planområdets areal som är ca 11 000 kvadratmeter, ägs av Västra Götalands läns
landsting.
Förslaget handläggs med enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen
eftersom förslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är
förenligt med översiktsplanen. Vid enkelt planförfarande sker ingen utställning enligt 5
kap 23 § plan- och bygglagen utan förslaget kan antas efter samrådet.
Byggnadsnämnden har 2007-01-26 överlämnat förslaget till kommunstyrelsen för samråd.
Kommunstyrelsens behandling av ärendet vid dagens sammanträde
Ordföranden redovisade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget
_____
Protokollsutdrag till

Byggnadsnämnden
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