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§ 136 Preliminär årsberättelse 2022 för Programnämnd 
samhällsbyggnads egen verksamhet 
Ärendenummer: Sam 840/2022 
Handläggare: Linnéa Nyberg och Maritta Karhu 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnad har sammanställt en preliminär årsberättelse 2022 för 
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet. 

Programnämndens egen verksamhet bidrar i stor utsträckning till samtliga 
målområden samt utvalda kommunfullmäktigemål och inriktningar som är 
definierade i Örebro kommuns övergripande strategier och budget (ÖSB). 
Merparten av de åtaganden som programnämnden pekat ut i 
verksamhetsplanen för 2022 är omhändertagna av verksamheten. 

Programnämndens egen verksamhet uppvisar till och med oktober 2022 ett 
samlat utfall på -84,6 miljoner kronor (mnkr), vilket ger en avvikelse mot 
periodens budget på 9,9 mnkr. Prognosen visar ett underskott på totalt -19,5 
mnkr. Kollektivtrafiken redovisar ett underskott på -10,8 mnkr, varav 
färdtjänsten utgör -10,7 mnkr. Mark och fastigheter har en positiv avvikelse på 
18,5 mnkr. Periodens utfall påverkas av att ombokningar som normalt görs i 
delår och bokslut inte gjorts vid denna avstämning. 

Programnämndens egen verksamhets beslutade budgetanslag för investeringar 
2022, inklusive överförda medel från 2021, uppgår till 318 mnkr, varav 78,6 
mnkr är överfört från 2021. Det totala utfallet till och med oktober 2022 
uppgår till 153,5 mnkr, vilket motsvarar en förbrukning på 48 % av det totala 
skattefinansierade investeringsanslaget. Flera investeringar är påbörjade, men 
inte avslutade och aktiverade, och kostnaderna finns därmed inte med i 
redovisningen. 

Prognosen för investeringar visar att 89 % av den totala investeringsbudgeten 
förväntas användas under året, vilket medför att den samlade 
investeringsprognosen för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 
281,7 mnkr. Prognosen bygger på att befintliga tidplaner håller. Vissa 
fördyringar till följd av materialbrist har uppkommit där upphandlingar skett 
under andra halvan av året. 

Beslutsunderlag 
Preliminär årsberättelse 2022 för Programnämnd samhällsbyggnads egen 
verksamhet, 2022-12-15 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Programnämnd samhällsbyggnad fastställer preliminär årsberättelse 2022 för 
egen verksamhet. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

Linn Josefsson (V) deltar inte i beslutet. 

  

§ 137 Förlängning av attestförteckning 2022 för 
Programnämnd samhällsbyggnads verksamhet 
Ärendenummer: Sam 882/2022 
Handläggare: Maritta Karhu 

Ärendebeskrivning 
Attestförteckning 2022 för Programnämnd samhällsbyggnads verksamhet 
gäller till och med den 31 december 2022. 

Fram till dess ny attestförteckning för 2023 är beslutad av Markplanerings- och 
exploateringsnämnden behöver rådande förteckning fortsätta att gälla. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Attestförteckning 2022 för Programnämnd samhällsbyggnads verksamhet 
förlängs att gälla till dess ny attestförteckning 2023 är beslutad av 
Markplanerings- och exploateringsnämnden. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 138 Lägesrapport om arbetet med trafikstrategi för 
Örebro kommun 
Ärendenummer: Sam 427/2019 
Handläggare: Per Elvingson 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutade den 4 mars 2021, § 44, att 
godkänna den politiska hanteringen av arbetet med ny trafikstrategi för Örebro 
kommun. Samtidigt beslutade nämnden att utse en parlamentarisk 
referensgrupp till arbetet. Programnämnden får vid dagens sammanträde en 
lägesrapport om arbetet med strategin. 
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Trafikstrategins roll bör vara att precisera vad kommunens program för hållbar 
utveckling innebär för trafiksystemet. Trafikstrategin ger en strategisk 
inriktning (eventuellt med förslag till åtgärder) som utgör underlag till 
kommunens övergripande strategier och budget (ÖSB) samt 
verksamhetsplanering för nämnder och bolag. Trafikstrategin bör kompletteras 
med specifika handlingsplaner. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Trafikstrategi för Örebro kommun" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 139 Planrelaterade kostnader kopplat till detaljplan för 
trafik- och parkåtgärder i Aspholmen 
Ärendenummer: Sam 848/2022 
Handläggare: Simon Nyqvist 

Ärendebeskrivning 
Som en del av genomförandet av planprogrammet för Aspholmen/Nasta 
pågår en detaljplan för nödvändiga anläggningar på allmän plats som behöver 
byggas för att möjliggöra utvecklingen i området i linje med vad 
planprogrammet anger. Exploateringsenheten efterfrågar utökade budgetmedel 
för att täcka kostnaderna för planläggning av marken för att möjliggöra 
byggnation av anläggningarna. 

Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 650 000 kronor under år 2023. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-12-06 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Plankostnader (planavgift och utredningar) för detaljplaneprocess             
(Bn 104/2020) godkänns i syfte att planlägga ett parkstråk längs de gamla 
industrispåren samt cirkulationsplats på Södra vägen och cirkulationsplats på 
Södra infartsleden. 

2. Kostnaderna redovisas som en driftskostnad inom 
exploateringsverksamheten på upp till 650 000 kronor totalt för det aktuella 
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redovisningsåret (2023). Exploateringsenheten beviljas medel för kostnaderna 
utöver ordinarie driftsbudget för exploatering. 

Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Bo Ammer (SD) och Patrik Jämtvall (L) deltar inte i beslutet. 

  

§ 140 Utökning av verksamhetsområden för vatten och 
avlopp (VA) 2022 
Ärendenummer: Sam 867/2022 
Handläggare: Kristin Karlsson 

Ärendebeskrivning 
Utifrån gällande lagstiftning för vatten och avlopp (VA) ska Örebro kommun 
återkommande se över och vid behov förändra och utöka 
verksamhetsområdena för tjänsterna dricks-, spill- och dagvatten. Detta behövs 
bland annat för nya och planerade exploateringsområden och för andra 
befintliga bebyggelseområden där det finns behov av kommunal VA-
försörjning. 

Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka kommunen 
ansvarar för att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och 
där lagen om allmänna vattentjänster (LAV) gäller. Inom verksamhetsområdet 
gäller Örebro kommuns VA-taxa och Allmänna bestämmelser (ABVA). 

Beslut om VA-taxa, ABVA och verksamhetsområde ska fattas av 
Kommunfullmäktige. Ett beslut om utökat verksamhetsområde behövs för att 
VA-utbyggnaden ska förverkligas. 

Tekniska nämnden behandlade ärendet den 9 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-25 
Bilaga 1–22: Kartor och fastighetsförteckning 
Protokoll från Tekniska nämnden 2022-12-09, § 236 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Verksamhetsområdena för dricks-, spill- och dagvatten utökas, enligt förslag i 
bifogade kartor och fastighetsförteckning. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Tekniska nämndens förslag. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

  

§ 141 Svar på motion från Bo Ammer (SD) och Helena 
Ståhl (SD) om biologisk mångfald i Örebro 
Ärendenummer: Sam 491/2022 
Handläggare: Elin Adebo 

Ärendebeskrivning 
Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) har inkommit med en motion som 
anmäldes i Kommunfullmäktige den 17 november 2021, § 316. 

Motionen innehåller förslag om att 
1. Örebro kommun tar fram förslag över områden längs cykelvägar, 
promenadstråk och andra liknande vägar samt bullervallar, eller överallt där det 
kan vara lämpligt att "förstärka fjärilens landskap" för ett säkerställande av den 
biologiska mångfalden, samt 
2. Örebro kommun fastställer ett minimimål i % av kommunens grönytor som 
ska ingå i fjärilens landskap för säkerställande av den biologiska mångfalden. 

Kommunstyrelseförvaltningen som berett ärendet bedömer att Örebro 
kommun redan har en väl genomarbetad plan för var och hur kommunen bäst 
arbetar vidare med fjärilens landskap, samt att ett procentmål inte är det mest 
effektiva verktyget för att säkerställa den biologiska mångfalden. Förslaget är 
därför att motionens första förslag är tillgodosett och att motionens andra 
förslag avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Bo Ammer (SD) och Helena Ståhl (SD) om biologisk mångfald i 
Örebro, 2021-11-17 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-02 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Motionens första förslag är tillgodosett. 

2. Motionens andra förslag avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkande 
Bo Ammer (SD) yrkar bifall till motionens första respektive andra förslag. 
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Proposition 
Ordförande Kemal Hoso (S) finner att det finns två förslag till beslutspunkt 1, 
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Bo Ammers 
(SD) yrkande om bifall till motionens första förslag. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till beslutspunkt 2, det vill 
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive Bo Ammers (SD) 
yrkande om bifall till motionens andra förslag. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Motionens första förslag är tillgodosett. 

2. Motionens andra förslag avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Bo Ammer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om 
bifall till motionens första respektive andra förslag. 

  

§ 142 Svar på motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén 
Ode (MP) och Lea Strandberg (MP) om ett nytt 
naturreservat i Sörbyskogen 
Ärendenummer: Sam 992/2021 
Handläggare: Elin Adebo 

Ärendebeskrivning 
Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg (MP) har 
inkommit med en motion som anmäldes i Kommunfullmäktige den 15 juni 
2021, § 231. 

Motionen innehåller förslag om att 
1. Örebro kommun inrättar naturreservatet Sörbyskogen, samt 
2. Enheten för naturvård får i uppdrag att utforma bevarande- och 
skötselplaner för naturreservatet. 

Kommunstyrelseförvaltningen som berett ärendet bedömer att en 
naturvärdesinventering behöver göras där värdekärnor och utvecklingsmarker 
kartläggs inför fortsatta avvägningar kring markanvändningen i området med 
fokus på Sörbyskogens äldsta del. Frågan om ett eventuellt naturreservat bör 
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hanteras inom ramen för en framtida revidering av översiktsplanen. Förslaget 
är därför att motionen är besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Sääf (MP), Marcus Willén Ode (MP) och Lea Strandberg 
(MP) om ett nytt naturreservat i Sörbyskogen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-10 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Motionen är besvarad. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Jäv 
Anders Hagström (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv. 

Yrkande 
Kemal Hoso (S) yrkar avslag på motionen med motiveringen att enligt gällande 
översiktsplan är detta område utpekat som utvecklingsområde för bostäder. 
Vid en revidering av översiktsplanen kommer man att se närmare på 
Sörbyskogen och dess användning i framtiden. 

Bo Ammer (SD) och Linn Josefsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Johan Kumlin (M) och Anders Olsson (C) yrkar bifall till Kemal Hosos (S) 
yrkande. 

Proposition 
Ordförande Kemal Hoso (S) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag, Bo Ammers (SD) och Linn 
Josefssons (V) yrkande om bifall till motionen respektive ordförandens eget 
m.fl. yrkande om avslag på motionen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt ordföranden eget m.fl. yrkande. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Motionen avslås. 

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Bo Ammer (SD) och Linn Josefsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna yrkanden om bifall till motionen. 
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§ 143 Redovisning av delegationsbeslut – anmälan av 
vattenverksamhet, fastigheten Längbro 2:77 
Ärendenummer: Sam 827/2022 
Handläggare: Per Wedholm 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får en mer ingående redovisning av ett beslut 
som fattats med stöd av delegation. 

Beslutet har valts ut av protokollsjusteraren från föregående sammanträde. 

Kommunekolog Per Wedholm redogör för ett beslut om anmälan av 
vattenverksamhet, fastigheten Längbro 2:77. Stadsbyggnad avser att anlägga en 
våtmark (3,5 hektar) på Mellringe före detta golfbana. 

Beslutsunderlag 
Presentation 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 144 Sammanträdestid för Programnämnd 
samhällsbyggnad 2023 
Ärendenummer: Sam 866/2022 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad behöver fatta beslut om ett extra 
sammanträde. Vid det avslutande mötet är det viktigt att nämnden tar upp de 
sista delegationsbesluten och lägger dessa till handlingarna. 

Förslaget är att Programnämnd samhällsbyggnad sammanträder torsdagen den 
12 januari 2023 (kl. 8.30–cirka 8.55 i Dialogen, Rådhuset). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-21 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Programnämnd samhällsbyggnad sammanträder under 2023 torsdagen den  
12 januari. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 145 Beslutanderätt för förvaltningsdirektör i gällande 
delegationsordning för Programnämnd samhällsbyggnad 
Ärendenummer: Sam 889/2022 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Planen är att den nya mandatperioden och politiska organisationen börjar gälla 
den 12 januari 2023. Samtidigt har kommunen en ny förvaltningsorganisation i 
antågande som införs redan den 1 januari. I vissa delar innebär den nya 
förvaltningsorganisationen nya titlar och förändringar i framför allt chefsleden. 

Detta gör att gällande delegationsordning för Programnämnd samhällsbyggnad 
inte stämmer överens med dessa titlar under perioden den 1 januari–12 januari 
2023. Beslut om kommande förvaltningsdirektörs beslutanderätt bör därför 
fattas för att det inte ska uppstå ett avbrott i delegationen under denna period. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-11-21 
Delegationsförteckning för Programnämnd samhällsbyggnad, antagen       
2022-06-02 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Under perioden den 1–12 januari 2023 har förvaltningsdirektör Erik Blohm 
beslutanderätt på samtliga punkter i gällande delegationsordning för 
Programnämnd samhällsbyggnad. Detta med undantag av de punkter där 
nämndens ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Programnämnd samhällsbyggnad i vanlig ordning. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 146 Ledtider i detaljplaneprocessen för Örebro och 
liknande kommuner 
Ärendenummer: Sam 883/2022 
Handläggare: Patrik Kindström 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Patrik Kindström informerar Programnämnd 
samhällsbyggnad om ledtider i detaljplaneprocessen för Örebro och liknande 
kommuner. Presentationen visar en jämförelse mellan Örebro, Lund, 
Linköping, Uppsala, Malmö, Göteborg och Stockholm när det gäller medeltid 
från påbörjande av planarbete till laga kraft/antagande (antal månader). 
Presentationen visar också mediantiden i månader från planuppdrag till 
antagande under de senaste två åren, liksom mediantiden i månader från 
samrådsstart till antagande under de senaste två åren. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Ledtider i detaljplaneprocessen" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 147 Uppföljning av "Handlingsplan för barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll" i Örebro kommun 
Ärendenummer: Sam 1230/2021 
Handläggare: Sara Andersson 

Ärendebeskrivning 
År 2013 antogs Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. I och med 
att planen löpte ut 2020 fick kommundirektören i uppdrag att göra en översyn 
av arbetet samt ge förslag till vidare hantering av frågan efter planens 
tidsperiod. Planens huvudsakliga mål var att halvera andelen barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll från 15,9 % till 7,9 % år 2020. Eftersom den nationella 
statistiken har två års fördröjning har det först 2022 varit möjligt att följa upp 
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planens mål. Sedan planen antogs har barnfattigdomen i kommunen minskat, 
dock har målet under åren inte uppnåtts. De senaste siffrorna för 2020 visar att 
barnfattigdomen ligger på 10,8 %. 

Uppföljningsrapporten följer upp handlingsplanens mål och insatser samt ger 
förslag till hur arbetet fortsatt kan hanteras. Barnfattigdom är en bred och 
komplex fråga som spänner över flera politikområden och verksamheter. För 
att ytterligare minska barnfattigdomen behöver det fortsatta arbetet innebära 
att frågan inkluderas, synliggörs och budgeteras för i verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av "Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll" i Örebro 
kommun, 2022-10-11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 148 Överflyttning av ägandeskapet för 
belysningsanläggningar vid motionsspår från Kultur och 
Fritid (KoF) till Mark och Exploatering (MEX) 
Ärendenummer: Sam 703/2022 
Handläggare: Linn Hammar och Åsa Wistrand 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommun har via Kultur och Fritid (KoF) hanterat helheten med alla 
motionsspår, både vad gäller själva spåren, men också 
belysningsanläggningarna. I de flesta fall där kommunen äger anläggningar för 
fritidsverksamhet ägs de av Mark och Exploatering (MEX), här åsyftas 
Markenheten då MEX skrivs, och hyrs i sin tur ut till KoF. 

På samma sätt kommer nu belysningsanläggningarna att skötas – det vill säga 
att de övergår till MEX från den 1 januari 2023 och hyrs sedan ut till KoF. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-11-21 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Från KoF till MEX överflyttas ansvaret och ägandeskapet för 
belysningsanläggningarna vid motionsspåren, i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
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2. Övertagandet sker den 1 januari 2023. 

3. Budgetmedel för elarbete flyttas över från KoF till MEX. 

4. Beviljade investeringsmedel förs över till MEX, som verkställer 
investeringen. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 149 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Sam 18/2022 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit 
och som bedöms relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad att få 
kännedom om. 

Ej protokollfört presidiesammanträde har ägt rum den 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Nya ärenden i diariet, 2022-11-10–2022-12-07 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

§ 150 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Sam 874/2022 

Ärendebeskrivning 
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstepersoner, ordförande eller 
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på sammanträde 
enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 40 § och 7 kap. 8 §. Det är först efter 
återrapporteringen till programnämnden som delegationsbesluten vinner laga 
kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i 
programnämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. 
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Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den    
27 mars 2003 och reviderades senast den 2 juni 2022. Inför programnämndens 
sammanträde den 15 december 2022 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen 
alla beslut som tagits med stöd av delegation under perioden den                   
10 november–7 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2022-11-10–2022-12-07 
Delegationsbeslut avseende avtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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