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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §72
Kontoret informerar
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Lars Öberg informerar nämnden om följande:
 Organisationsförändring inom SBK.
 Lägesrapport projekt Munkmora.
 Detaljplan för Näverängsvägen.
 Seminarium om kommunal huvudmannaskap för vägar, den 12/11
kl. 18:00.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §73
Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i
brådskande ärenden
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga delgivningarna och delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut
Dnr.
13SPN/0540

Del.
Nr

Delegation

Delegat

Beslutsdatum

3:1

VA-lån/Anstånd

Lars Öberg

2013-09-13

Va-lån

Lars Öberg

2013-09-13

Anstånd

Lars Öberg

2013-09-13

Begäran om tillstånd till
provfiske i Torsbyfjärden

Lars Öberg

2013-09-06

13SPN/0634
13SPN/0694

Delgivningar

Detaljplanelista för september.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §74
Sammanträdestider för SPN 2014
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Samhällsplaneringsnämnden sammanträder kl. 18:00 följande
tisdagar 2014:
28 januari, 4 mars, 29 april, 10 juni, 26 augusti, 7 oktober, 11
november och 16 december.
2. Samhällsplaneringsnämndens arbetsutskott sammanträder kl. 14:00
följande måndagar:
20 januari, 24 februari, 22 april, 2 juni, 18 augusti, 29 september, 3
november och 8 december.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Samhällsplaneringsnämnden sammanträder tisdagar under 2014. Hänsyn har
tagits till följande: Sportlov vecka 9, påsklov vecka 16, Valborgsmässoafton
30 april, helgdag 29 maj, höstlov v. 44 och nyårsafton 31 december.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider för SPN 2014, 2013-09-17.
Sändlista

SBK
Kanslienheten
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §75
Budgetuppföljning 2 2013 för samhällsplaneringsnämnden
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna rapporten.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Den skattefinansierade delen av samhällplaneringsnämnden prognostiserar
ett underskott på 5,4 mnkr. Huvudorsaken är osäkerheten kring fortsatt
hantering av Hemmesta centrumprojektet samt underskott inom
vinterväghållningen.
Beroende på utfallet vid fortsatta förhandlingar med berörda markägare
inom Hemmesta centrum kan SPN behöva kompenseras för underskottet
alternativt avvakta framtida exploateringsintäkter med annan aktör.
Historiskt har aldrig vinterväghållningen kunnat bedrivas inom budgeterad
ram. Effektivisering ska genomföras men reviderad budgetram bör
diskuteras.
Resultatet för VA-verksamheten visar ett underskott på 6,4 mnkr, vilket är i
nivå med budget då intäkterna från anslutningsavgifter beräknas komma i
slutet av året.
Resultatet för renhållningsverksamheten visar ett underskott med 1,7 mnkr.
Helårsprognosen ligger ca 300 tkr under budgeterat resultat. I huvudsak
beror det på att kostnaden för matavfall blir högre och att transport av
grovavfall från återvinningscentraler blir dyrare efter ny upphandling.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Budgetuppföljning 2 för SPN, 2013-09-10.
Sändlista

SPN
Ekonomi
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §76
Revidering av delegationsordning för SPN
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Revidering av delegationsordningen för samhällsplaneringsnämnden
godkänns.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande ändringar av samhällsplaneringsnämndens delegationsordning föreslås
genomföras. Punkter som föreslås upphävas framgår i genomstruken stil, tillägg i
kursiv stil.

justering

|

Nr

Typ av ärende

1

Planärenden och kartärenden

1.2

Yttranden beträffande frågor enligt SBC
PBL, fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen,
ledningsrättslagen och miljöbalken

Ja

Mex

1.12

Begäran om hänskjutning av
ärenden för prövning till
samhällsplaneringsnämnden vid
samråd enligt anläggningslagen,
ledningsrättslagen och
fastighetsbildingslagen

SBC

-

-

1.13

Yttrande över fastighetsbildning
vid samråd enligt
fastighetsbildningslagen

SBC

-

-

1.x

Beslut om anstånd med att erlägga
planavgift

SBC

-

-

1.x a

Reglering av belopp beträffande
plandebitering i enskilt ärende

SBC

-

-

1.x b

Reglering av belopp beträffande
plandebitering understigande 0,5
prisbasbelopp

SBC

Ja

Plan

1.x

Beslut om avgifter i enskilda ärenden
med tillämpning av kommunens
plantaxa.

SBC

Ja

Plan

|

|
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1.x a

Yttrande beträffande frågor enligt
plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och
ledningsrättslagen

SBC

Ja

Plan/Mex

1.x b

Yttrande beträffande frågor enligt
miljöbalken

SBC

Ja

Mex/Plan

Nr

Typ av ärende

Delegat

3

Tekniska ärenden –
vatten/avlopp/taxor

3.10

Utfärdande av fullmakt att föra
kommunens talan inför Statens VAnämnd samt träffa förlikning

4

Tekniska ärenden –
vägar/parkering

4.2

Förordna parkeringsvakter

Anmärkning

Möjlighet Vidaretill vidare- delegation
delegation

SBC

Ja

VA

SBC

Ja

Drift

Planärenden och kartärenden
Punkt 1.12 föreslås upphävas då hänskjutning av ett ärende till nämnden
alltid kan göras utan att förtydligas som punkt i delegationsordning.
Punkt 1.2 och 1.13 föreslås upphävas för att revideras och förtydligas
genom uppdelning i två nya punkter med vidaredelegering.
Punkt avseende anstånd och reglering av belopp föreslås kompletteras
delegationsordningen i analogi med övriga verksamheter (VA och
renhållning).
Punkt avseende beslut om påförande av planavgift föreslås kompletteras
delegationsordningen, se bifogad rapport.
Tekniska ärenden – vatten/avlopp/taxor
Punkt 3.10 föreslås att kompletteras delegationsordningen.
Tekniska ärenden – vägar/parkering
Punkt 4.2 föreslås upphävas då punkt 6:12 har samma lydelse.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Revidering av delegationsordning för SPN, 2013-09-03.
Sändlista

Författningssamling
SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §77
Utökning av kommunens VA-verksamhetsområde 2013
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Utöka kommunens VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten
enligt bilaga 1 med tillhörande kartbilaga 2a-2b.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall kommunen: ”Om det med
hänsyn till skyddet för människans hälsa eller miljön behöva ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig
eller blivande bebyggelse.
1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas
2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning”
Verksamhetsområdet är det geografiska området inom vilket flera
vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom allmän VA-anläggning.
Kommunen har beslutat att bygga ut vatten och spillvatten till fastigheter
enligt Bilaga 1
För dessa fastigheter pågår nu vatten och spillvattenutbyggnaden alternativt
blir vatten och spillvattenutbyggnaden färdigställd under 2014
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Utökning av kommunens VA-verksamhetsområde 2013,
2013-09-09.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §78
Antagande av anbud Djurö ÅVC
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Anta Lantmännen Bygglant AB som entreprenör för Djurö ÅVC till
en summa av 11 317 000 kronor.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

VA/Rh-enheten fick den 21 april 2009 i uppdrag av Samhällstekniska
nämnden att bygga ny ÅVC på fastigheten Djurö 8:3.
Bygglovet beviljades i oktober 2010 och har överklagas i omgångar. Markoch miljödomstolen har avslagit alla överklaganden.
Hushållen ska själva sortera sitt grovavfall och placera respektive fraktion i
avsedd behållare. Grovavfallet ska sorteras i fraktionerna:
•
•
•
•
•
•
•

Wellpapp
Restavfall
Kyl och frys
Metall/skrot
Träavfall (2 fraktioner)
Farligt avfall
Elektriskt och elektroniskt avfall (el-avfall)

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivlese, Antagande av anbud Djurö ÅVC, 2013-09-11.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §79
Antagande av entreprenör Hemmesta vägskäl
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Anta Greens som entreprenör för Hemmesta vägskäl till en summa
av 3 272 000 kronor.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Medborgarna efterfrågar fler och lättillgängliga infartsparkeringar. Här
skapas 36 nya parkeringsplatser, cykelparkering, två handikapparkeringar,
parkeringar med laddstolpar, förbättrade ytor för busstrafikens tidsreglering,
gångpassager, vänstersvängsfält på väg 274 samt förbättrat hållplatsläge på
väg 274 i ostlig riktning.
Ekonomiska konsekvenser

Trafikverket ska bekosta utbyggnaden av ovanstående åtgärder till
maxbeloppet 2.5 miljoner kr. Efter genomförd och godkänd slutbesiktning
av entreprenaden ska Värmdö Kommun fakturera Trafikverket för
uppkomna entreprenadkostnader mot maxbeloppet 2.5 miljoner kr. För
kostnader som överstiger maxbeloppet ska Värmdö Kommunen bidra med
resterande.
Konsekvenser för miljön

Väl fungerande kollektivtrafik och lätt tillgängliga infartsparkeringar
stimulerar medborgarna att parkera bilen för att fortsätta resan med buss.
En väl fungerande ÅVC gör att medborgarna i ännu större utsträckning
sorterar sitt avfall.
Konsekvenser för medborgarna

Bättre tillgänglighet till busshållplatser, infartsparkeringar och åvc.
Ökad trafiksäkerhet. och framkomlighet.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Antagande av entreprenör för Hemmesta vägskäl, 201309-16.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §80
Kommunal VA-anslutning till Eknö 1:494 och 1:788 samt fortsatt
utbyggnad på Sandön
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Anslutning till kommunalt VA för fastigheterna Eknö 1:494 eller
1:788 beviljas inte.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda hur en fortsatt
VA-utbyggnad till fastigheter på Sandön kan hanteras på ett rättvist
och ekonomiskt sätt.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Fastighetsägarna till Eknö 1:494 och 1:788 har till kommunen inkommit
med förfrågan om möjlighet att ansluta fastigheterna till det kommunala
VA-nätet. Fastigheterna ligger utanför kommunalt verksamhetsområde och
saknar detaljplan. Fastigheterna är ej att betrakta som randfastigheter enligt
PM:et ”Vägledning för samhällsplaneringsnämnden och
samhällsbyggnadskontoret för anslutning av randfastigheter till kommunens
VA-nät”.
I Samhällsplaneringsnämnden togs 2013-04-16 ett beslut att inte tillåta fler
nyanslutningar till det kommunala VA-nätet, undantaget de som redan hade
beslut om anslutning och de fastigheter som den 2013-04-16 var bebyggda
med huvudbyggnad.
Ekonomiska konsekvenser
Totalt finns cirka 25 fastigheter som berörs av undantaget i beslut från
2013-04-16. En utredning kan hållas relativt enkel inom ett begränsat
område som Sandön. De ekonomiska konsekvenserna av en sådan utredning
bedöms därför vara små.
Konsekvenser för miljön
Kommunalt VA ger normalt en bättre rening av avloppsvatten än enskilda
lösningar. Utan anslutning till kommunalt VA kommer enskilda
anläggningar att finnas kvar i området.
Konsekvenser för medborgarna
För den enskilda medborgaren är en anslutning till kommunalt VA ofta en
enklare lösning än enskilda anläggningar.
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Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Kommunal VA-anslutning till Eknö 1:494 och 1:788 samt
fortsatt utbyggnad på Sandön, 2013-09-13.
Sändlista

Sökanden
SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §81
Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Anslutning till kommunalt VA beviljas så snart vattenförsörjningen
på Djurö och i Stavsnäs är förstärkt med ny anslutning mot
Strömma.
2. Detta sker under förutsättning att nödvändiga avtal/servitut kan
träffas med Djurö S:1 för anläggning av ledningar i Djurö Kyrkväg.
3. Då fastigheten anslutits skall den tas in i kommunens VAverksamhetsområde.
4. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda hur en fortsatt
VA-utbyggnad till fastigheter i Djurö-Stavsnäsområdet kan hanteras
på ett rättvist och ekonomiskt sätt.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren till Djurö 4:283 har ansökt om att få ansluta sin fastighet
till kommunens VA-nät. Fastigheten är att betrakta som en randfastighet (en
fastighet som gränsar till kommunens VA-verksamhetsområde). Kriterierna
i PM:et ”Vägledning för samhällsplaneringsnämnden och
samhällsbyggnadskontoret för anslutning av randfastigheter till kommunens
VA-nät” ska därför tillämpas. Givet de kriterier som listas i PM:et kan
fastigheten beviljas en anslutning så snart vattenförsörjningen i Stavsnäs och
på Djurö är tryggad med ny anslutning mot de centrala delarna av
kommunen. För att anslutningen ska kunna genomföras krävs även tillstånd
från Djurö S:1 för att kunna lägga ledningar i Djurö kyrkväg.
Efter ansökan från Djurö 4:283 har ytterligare en fastighet längs Djurö
kyrkväg ansökt om anslutning. Denna fastighet ligger längre från
kommunens VA-verksamhetsområde
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:283 samt fortsatt
utbyggnad i Djurö-Stavsnäsområdet, 2013-09-13.
Sändlista

Sökanden
SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §82
Gustavsberg 2:5, ansökan angående VA-taxa
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Riksbyggen ska erlägga anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.
Beslutsnivå

Samhällplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Riksbyggen har inkommit med ansökan om att VA-anslutningsavgifterna
för de 118 lägenheter som planeras på Mariagatan 15-19 ska baseras på
2012 års VA-taxa.
Detaljplanen blev antagen 2012 och i samband med detta upprättade
Riksbyggen en kostnadskalkyl för projektet. Som underlag för
kostnadskalkylen lämnade samhällsbyggnadskontoret uppgift om VAavgifter enligt då gällande VA-taxa och det exploateringsavtal, daterat 201112-29, som upprättats mellan kommunen och Riksbyggen.
Avsikten var att Riksbyggen skulle starta byggproduktionen år 2012,
lägenheterna började säljas i oktober samma år, men på grund av för få sålda
lägenheter startade inte projektet.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Gustavsberg 2:5, ansökan angående VA-taxa, 2013-09-16.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §83
Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för
Stavsnäs 1:407
Samhällsplanerignsnämndens beslut

Ärendet återremitteras för att kompletteras med en tydligare
motivering.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Ägaren till Stavsnäs 1:407 har inkommit med ansökan om en ny detaljplan.
Ansökan avser sex tomter för permanentboende. Området ligger väster om
Stavsnäs samhälle i ett större sammanhängande grönområde. Naturmiljön
består av hällmarker och skogsmark.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för
Stavsnäs 1:407, 2013-09-25.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsplaneringsnämnden

Dnr 13SPN/0172

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-01

Sid 17 av 20

Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §84
Detaljplan för Strömma S4B Ripvägen m.fl. - inriktningsbeslut
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna inriktningsbeslut om att lyfta ur två områden från detaljplan
Strömma S4B Ripvägen m fl. till detaljplan för Strömma S4C –
Strömmadal respektive Strömma S4D - Västeräng.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Kommande detaljplaner för Strömma S4C – Strömmadal och Strömma S4D
– Västeräng har beslutat att utföras med normalt planförfarande istället för
enkelt. Genom att frångå enkelt planförfarande kan detaljplanen för
Strömma S4B – Ripvägen m.fl. ändras. S4B närmar sig idag
utställningsskedet i sin detaljplaneprocess och vill nu inför nästa prövning
lyfta ur två områden ur planen, det ena till S4C och det andra till S4D, på
grund av att de bedöms lämpligare i de detaljplanerna än i S4B nu när de
ska genomföras med normalt planförfarande.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Strömma S4B Ripvägen m.fl., inriktningsbeslut, 2013-09-13.
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsplaneringsnämnden

Dnr 11SPN/0161

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-01

Sid 18 av 20

Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §85
Antagande av Värmdö kommuns avfallsföreskrifter
Samhällsplaneringsnämndes beslut

Ärendet bordläggs.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter.
Föreskrifterna har tagits fram i samarbete med kommunens VA-och
renhållningsenhet och miljö-och byggenhet.
Avfallsföreskrifterna har varit ute på samråd, inga synpunkter har inkommit.
Avfallsföreskrifterna följer det förslag till föreskrifter som framtagits av
Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Avfall Sverige.
Avfallsföreskrifterna kommer att ersätta den tidigare Renhållningsordning
från 2008-03-05. Det nya dokumentet benämns Avfallsföreskrifterna.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Antagande av avfallsföreskrifter för Värmdö kommun,
2013-09-11.
Sändlista

SBK
SPN
_____________________________________________________________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsplaneringsnämnden

Dnr 12SPN/0237

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-01

Sid 19 av 20

Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §86
Ansökan om planbesked för Torsby 1:9 och Torsby 1:17
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Avslå ansökan om ny detaljplan för 24 tomter om 2 500 kvm.
2. Avgiften för planbeskedet är 9 630 kr (75 % på 12 840 kr) enligt
plantaxa 2012. Faktura på avgiften skickas separat.
3. Del av Torsby 1:17 tas ur PFO området T3+T4.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Fastighetsägarna Lena Cronvall Morén, Elisabeth Cronvall, Anna Bråtenius,
Anders Herlin, Britta Wallin, Kristin Swanberg, Ann Collste och Britta
Collste som äger 2/3 av fastigheterna Torsby 1:17 och 1:9 har den 12 juni
2012 inkommit med en planansökan. Planansökan omfattar 24 nya tomter á
2 500 kvm inom nämnda fastigheter. Området ligger inom ett i
översiktsplanen utpekat prioriterat förändringsområde (PFO), T3+T4.
Fastigheterna är inte tidigare bebyggda och området har dokumenterade
naturvärden. Området är inte detaljplanelagt.
Erik Cronvall, Margareta Rasmusson och Birgitta Romedahl som äger 1/3
av Fastighetsägarna på fastigheten Torsby 1:17 och 1:9 är oense om en
exploatering ska ske eller ej på den egna fastigheten. Fastigheterna har den
27 januari 2005 inkommit med ett brev där de ej tycker att fastigheterna ska
styckas och bebyggas.
Med hänvisning till att fastighetsägarna dels är oense om exploateringen och
att exploateringen kan komma att strida mot flera principer/riktlinjer i
översiktsplanen, lämnas ansökan om planläggning utan bifall.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ansökan om planbesked för Torsby 1.9 och 1:17, 201309-16.
Sändlista

Söknaden
SBK
_____________________________________________________________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Samhällsplaneringsnämnden

Dnr 13SPN/0555

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-01

Sid 20 av 20

Samhällsplaneringsnämnden 2013-10-01 §87
Uppdrag om beskrning av styrmodell och revidering av mål
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Justera indikatorerana till målet att fler ska åka kollektivt till de av
kontoret utskickade så att målet mäts för 2013.
2. Justera indikatorn för energieffektiv gatubelysning till KWH/per
armatur/år.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 12 juni 2013 § 130 beslutat
att ge samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att se över och eventuellt
revidera och tydliggöra målen för 2013 med beaktande av revisorernas
synpunkter.
Verksamheterna under samhällsplaneringsnämnden bedrivs med relativt
långa ledtider varför vi även i målarbetet har valt att arbeta med mål som i
många fall sträcker sig över flera verksamhetsår. Andra uppdrag är av
cyklisk karaktär och utförs på likartat sätt över tid. Detta har medfört att vi
genomgående har valt mål som är intressant att mäta vid flera efter varandra
följande tillfällen. Det vi uppnår med detta arbetssätt är dels att följa upp
och mäta genomförda effektiviseringsåtgärder men även att av nämnden
fastställda utbyggnadsmål uppnås.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Uppdrag om beskrivning av styrmodell och revidering av
mål, 2013-09-17.
Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP) yrkar på att
3. Justera indikatorerana till målet att fler ska åka kollektivt till de av
Patrik Stenberg utskickade så att målet mäts för 2013.
4. Justera indikatorn för energieffektiv gatubelysning till KWH/per
armatur och år.
Sändlista

Kanslienheten
SBK
_____________________________________________________________

justering
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