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Programnämnd samhällsbyggnad 
 
Datum: 2021-03-04 
Tid: 9.00–11.05 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Ullis Sandberg (S) 
Linda Larsson (C) 
Patrik Jämtvall (L) 
David Gelinder (KD) 
Johan Kumlin (M) 
Kemal Hoso (S) 
Marie Brorson (S) 
Per Lilja (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Anders Olsson (C) 
Linn Josefsson (V) 
Maria Hedwall (M) 
Håkan Jacobsson (M) 
Maria Sääf (MP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bo Ammer (SD) Ersätter Helena Ståhl (SD) 
 
Närvarande ersättare 
Gösta Eriksson (S) 
Linda Palmbrandt (S) 
Bo Åkerling (C) 
Anders Hagström (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Krister Eriksson (M) 
Tommy Sjöstrand (L) 
 
Övriga 
Erik Blohm Stadsbyggnadschef 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
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Robert Lindby, sekreterare 
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Ullis Sandberg (S), ordförande 
 
 
 
Maria Sääf (MP), justerare  
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§ 37 Övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om kommunens 
ansvar kopplat till område sydost om Boglundsängen 
Ärendenummer: Sam 296/2021 

Ärendebeskrivning 
Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om vilket ansvar kommunen har 
kopplat till område sydost om Boglundsängen, med tomtgräns till 
radiobilsbanan i anslutning till ett naturreservat. Området utgör näst intill en 
sanitär olägenhet, med stor nedskräpning. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad i april 2021 för 
besvarande. 

  

§ 38 Övrig fråga från Patrik Jämtvall (L) om 
gatubelysningen i Örebro 
Ärendenummer: Sam 297/2021 

Ärendebeskrivning 
Patrik Jämtvall (L) anmäler en övrig fråga om gatubelysningen i Örebro, med 
önskemål att programnämnden får en redovisning av nuläget från 
belysningsansvarig. 

Ordförande Ullis Sandberg (S) konstaterar att Patrik Jämtvalls (L) och Johan 
Kumlins (M) ledamotsinitiativ som väcktes i februari 2021 bland annat berör 
belysningen. Ett samlat svar på frågan ges vid sammanträdet i april 2021. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Frågan återkommer för ett samlat svar till Programnämnd samhällsbyggnad i 
april 2021, tillsammans med ledamotsinitiativet från Johan Kumlin (M) och 
Patrik Jämtvall (L), 2021-02-05 (Sam 196/2021). 

  

§ 39 Övrig fråga från Johan Kumlin (M) om remissvar som 
beslutas genom delegation 
Ärendenummer: Sam 298/2021 

Ärendebeskrivning 
Johan Kumlin (M) anmäler en övrig fråga om remissvar som beslutas genom 
delegation på programnämndens vägnar. Johan Kumlin (M) önskar att 
nämnden får information och en föredragning i dessa ärenden. 
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Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Frågan tas till presidiet den 25 mars 2021 för vidare handläggning. 

  

§ 40 Svar på övrig fråga från Linn Josefsson (V) om 
planerna för Ulla Billquists park i Örebro 
Ärendenummer: Sam 199/2021 
Handläggare: Magnus Carlberg 

Ärendebeskrivning 
Vid Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 5 februari 2021 
ställde Linn Josefsson (V) en övrig fråga om hur planerna för Ulla Billquists 
park i Örebro ser ut i framtiden. 

Enhetschef Magnus Carlberg besvarar frågan – Det finns inte något 
ställningstagande för vad som ska hända med bangolfbanorna i Ulla Billquists 
park. För närvarande finns ingen ny hyresgäst efter bangolfföreningen. Som 
kortsiktig lösning kommer Parkenheten undersöka möjligheterna att hitta en ny 
hyresgäst, som kan driva verksamheten vidare. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-03 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Frågan är besvarad. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Tekniska förvaltningens förslag. 

  

§ 41 Årsberättelse 2020 för Programnämnd 
samhällsbyggnads egen verksamhet 
Ärendenummer: Sam 223/2021 
Handläggare: Marko Ravlic och Madelene Zec 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnad har sammanställt en årsredovisning med bokslut 2020 för 
Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet. 

Programnämndens målresultat är högt. Verksamhetens förutsättningar att 
utföra grunduppdrag har inte påverkats av covid-19-pandemin. Vissa 
utvecklingsprojekt har fått sämre fart. Det beror delvis på att vissa dialoger har 
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fått vila där digital metod inte varit bäst lämpad. Vissa utvecklingsprojekt har 
fått en något längre genomförandetid då konsultutredningar försenats. En 
positiv effekt är att användandet av natur- och kulturreservat och de stugor 
som nämnden tillgängliggjort i Kilsbergen har ökat markant. 

Nämndens verksamhet har tillhandahållit "hemma-kit" och kontorsstolar för 
att skapa goda förutsättningar för den fysiska arbetsmiljön under pandemin. 
Verksamheten har också säkerställt den psykosociala arbetsmiljön genom 
avstämningar digitalt och utomhus, enligt nationella rekommendationer. 
Nämndens största utmaningar är att minska kostnaderna för färdtjänsten, 
förtydliga investeringsplanernas koppling till politiska mål samt förbättra 
kopplingen mellan ambitioner och drift inom investeringsprocessen. 

Programnämndens egen verksamhet redovisar vid bokslutet en 
budgetavvikelse om -6,3 miljoner kronor (mnkr). Den negativa avvikelsen 
hänförs i sin helhet till kollektivtrafiken (-18 mnkr), varav färdtjänsten har den 
största avvikelsen (-16,7 mnkr). Den negativa avvikelsen inom kollektivtrafiken 
minskas något på grund av den positiva avvikelsen inom Mark (+4,2 mnkr) 
och Stadsbyggnad (+7,5 mnkr). Inom Mark redovisar enbart Naturvården och 
Markreserven negativa budgetavvikelser. Stadsbyggnads positiva 
budgetavvikelse om +7,5 mnkr hänförs till lägre personalkostnader på grund 
av vakanta tjänster samt outnyttjade reserver inom ledningens budget. 

Programnämndens egen verksamhet har vid bokslutet ett totalt 
investeringsanslag som uppgår till 236 mnkr exklusive 
exploateringsinvesteringar, varav 212 mnkr är överförda medel från 2019. Vid 
bokslutet har 89,6 mnkr nyttjats, vilket motsvarar 38 % av det totala 
investeringsanslaget för 2020. Under 2020 har arbete pågått med att revidera 
investeringsbudgeten inom hela programområdet, där investeringsbudgeten har 
reducerats från 421 mnkr exklusive exploateringsinvesteringar. 

Programnämndens egen verksamhet bedömer att åtgärder som föreslagits för 
hantering av det generella effektiviseringskravet har gett önskad effekt. Dock 
bedöms inte det tilldelade effektiviseringskravet för inköp kunna hanteras och 
generera de effekter som uppdraget syftade till. Därmed har andra åtgärder 
vidtagits som gett den önskade effekten. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2020 för Programnämnd samhällsbyggnad, egen verksamhet, 
2021-02-05 
Presentationen "Årsberättelse 2020" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer Årsberättelse för 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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3. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2020 
års investeringsbudget (inklusive överförda medel från 2019 och tidigare) för 
trafik- och miljöinvesteringar överföra 61 999 tkr till 2021 samt att 1 494 tkr 
flyttas fram till 2023 och 2024. 

4. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2020 
års investeringsbudget (inklusive överförda medel från 2019 och tidigare) för 
fastighetsinvesteringar överföra 33 443 tkr till 2021. 

Yrkande 
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Bo Ammer (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1–2 i Stadsbyggnads förslag 
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Patrik Jämtvalls (L), Johan Kumlins (M) och Bo 
Ammers (SD) yrkanden om att få lämna varsitt särskilt yttrande till protokollet 
under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller 
detta. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer Årsberättelse för 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2020 
års investeringsbudget (inklusive överförda medel från 2019 och tidigare) för 
trafik- och miljöinvesteringar överföra 61 999 tkr till 2021 samt att 1 494 tkr 
flyttas fram till 2023 och 2024. 

4. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet anhåller om att av 2020 
års investeringsbudget (inklusive överförda medel från 2019 och tidigare) för 
fastighetsinvesteringar överföra 33 443 tkr till 2021. 

5. Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

6. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

7. Bo Ammer (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Linn Josefsson (V) och Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet. 
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§ 42 Årsberättelse 2020 för Programnämnd 
samhällsbyggnad 
Ärendenummer: Sam 1247/2020 
Handläggare: Marko Ravlic och Helena Bosved 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnad har sammanställt en årsredovisning med bokslut 2020 för 
Programnämnd samhällsbyggnad. 

Programnämndens skattefinansierade verksamhet redovisar en samlad positiv 
budgetavvikelse om +9,6 miljoner kronor (mnkr), varav +1,8 mnkr hänförs till 
Fordonsgasverksamheten, vilket motsvarar en positiv avvikelse på 1 % av 
aktuell budgetram vid bokslutet. Den negativa avvikelsen återfinns inom 
programnämndens egen verksamhet medan övriga nämnder redovisar positiva 
avvikelser. Den negativa avvikelsen hänförs främst till färdtjänsten och enskilda 
verksamheter hos driftsnämnderna som visar negativa avvikelser där den 
största utmaningen berör Parkverksamheten. Programområde 
Samhällsbyggnad har fortsatt stora utmaningar för att kunna uppnå en 
ekonomi i balans kommande år eftersom det saknas kommunövergripande 
principer för kompensation till programområdet till följd av den växande 
kommunen och demografiutvecklingen. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2020 för Programnämnd samhällsbyggnad, 2021-03-04 
Presentationen "Årsberättelse 2020" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer Årsberättelse för 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Tekniska nämnden 
får i uppdrag att inför beslut om investeringsplan 2022, inklusive revidering av 
investeringsprogram 2021, ta fram förslag på ytterligare reducering av 
beslutande investeringsmedel för 2021 motsvarande 70 000 tkr. 

Yrkande 
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Bo Ammer (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1–2 i Stadsbyggnads förslag 
samt att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 
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Proposition 
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordföranden Patrik Jämtvalls (L), Johan Kumlins (M) och Bo 
Ammers (SD) yrkanden om att få lämna varsitt särskilt yttrande till protokollet 
under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad bifaller 
detta. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad fastställer Årsberättelse för 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

3. Programnämnd samhällsbyggnads egen verksamhet och Tekniska nämnden 
får i uppdrag att inför beslut om investeringsplan 2022, inklusive revidering av 
investeringsprogram 2021, ta fram förslag på ytterligare reducering av 
beslutande investeringsmedel för 2021 motsvarande 70 000 tkr. 

4. Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

5. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

6. Bo Ammer (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Linn Josefsson (V) och Maria Sääf (MP) deltar inte i beslutet. 

  

§ 43 Lokalförsörjningsplan 2022–2025 för Programnämnd 
samhällsbyggnad 
Ärendenummer: Sam 130/2021 
Handläggare: Marie Hillius 

Ärendebeskrivning 
Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har 
tillgång till ändamålsenliga lokaler, att dessa förvaltas kostnadseffektivt samt 
utvecklas utifrån verksamheternas aktuella och framtida behov. 

Programnämnd samhällsbyggnad ska varje år, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan som innehåller ett    
4-årigt perspektiv. Denna ligger sedan till grund för framtagandet av 
investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga 
behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter, 
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I 
planen beskrivs även de behov som man i dag kan se ur ett 8-årigt perspektiv. 

Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i 
programnämnden den 9 april 2021. 
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Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan Samhällsbyggnad 2022–2025, 2021-02-11 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Presentationen "Lokalförsörjningsplan Programnämnd Samhällsbyggnad" 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den 
9 april 2021. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 44 Uppdragsdirektiv för revidering av trafikprogram för 
Örebro kommun (en ny trafikstrategi) 
Ärendenummer: Sam 427/2019 
Handläggare: Per Elvingson 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande trafikprogram för Örebro kommun beslutades 2014. Eftersom två 
av programmets tre mål löpt ut, och eftersom det tillkommit flera nya 
övergripande styrdokument, finns det anledning att se över programmets 
innehåll och enas om en ny målbild. 

Mål för uppdraget är att leverera ett reviderat trafikprogram (en ny 
trafikstrategi) som i bred politisk enighet ska kunna antas av 
Kommunfullmäktige. 

Stadsbyggnad har tagit fram ett uppdragsdirektiv som beskriver hur 
förvaltningen avser att ta sig an uppgiften. Det innehåller också ett förslag om 
den politiska hanteringen av uppdraget, i syfte att uppnå målet om en så bred 
politisk enighet som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsdirektiv för revidering av trafikprogram för Örebro kommun, 2021-
02-03 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-02-05 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Uppdragsdirektivets beskrivning av den politiska hanteringen av arbetet med 
ny trafikstrategi godkänns (punkt 6 i uppdragsdirektivet). 

2. En parlamentarisk referensgrupp till arbetet med en trafikstrategi utses. 
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Nämndens behandling 
Ordförande Ullis Sandberg (S) föreslår att den parlamentariska 
referensgruppen utses med en ledamot från varje parti representerat i 
Programnämnd samhällsbyggnad, vilket nämnden i enighet ställer sig bakom. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Uppdragsdirektivets beskrivning av den politiska hanteringen av arbetet med 
ny trafikstrategi godkänns (punkt 6 i uppdragsdirektivet). 

2. En parlamentarisk referensgrupp till arbetet med en trafikstrategi utses 
bestående av Ullis Sandberg (S), Linda Larsson (C), David Gelinder (KD), 
Patrik Jämtvall (L), Johan Kumlin (M), Maria Sääf (MP), Linn Josefsson (V) 
och Helena Ståhl (SD). 

  

§ 45 Redovisning av delegationsbeslut – godkännande 
inför antagande av detaljplan för fastigheten Nässlan 19 
m.fl. 
Ärendenummer: Sam 153/2021 
Handläggare: Patrik Kindström och Jimmy Bergkvist 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får vid varje sammanträde en mer ingående 
redovisning av ett beslut som fattats med stöd av delegation. Beslutet väljs ut 
av protokollsjusteraren från föregående sammanträde. 

Biträdande stadsbyggnadschef Patrik Kindström och planarkitekt Jimmy 
Bergkvist informerar om ett godkännande inför antagande av detaljplan för 
fastigheten Nässlan 19 m.fl. 

Beslutsunderlag 
Presentationen "Information om delegationsbeslut inför antagande Detaljplan 
för fastigheten Nässlan 19 m.fl." 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 
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§ 46 Information med anledning av coronapandemin 
(covid-19) 
Ärendenummer: Sam 24/2021 
Handläggare: Erik Blohm 

Ärendebeskrivning 
Programnämnd samhällsbyggnad får en lägesrapport med anledning av 
coronapandemin (covid-19). 

Det märks ingen eller liten påverkan för förvaltningarna inom programområde 
Samhällsbyggnad, med undantag för Miljökontoret där åtgärder behöver vidtas. 

Information ges till programnämnden fortlöpande. 

Beslutsunderlag 
Lägesbild för Samhällsbyggnad, 2021-03-02 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Stadsbyggnads förslag. 

  

§ 47 Ställningstagande för vaccination kopplat till arbetstid 
för medarbetare i Örebro kommun (covid-19) 
Ärendenummer: Sam 252/2021 
Handläggare: Erik Blohm 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 påbörjades vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den 
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt kommunen ska 
underlätta för medarbetarna att vaccinera sig. 

Kommunstyrelsen beslöt den 9 februari 2021 att medarbetarna ska få möjlighet 
att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid 
motsvarande en timme. Samtidigt antogs en rekommendation att kommunens 
nämnder med arbetsgivaransvar ska fatta ett likalydande beslut. 
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Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse, 2021-01-11 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2021-02-09, § 38 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-18 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Medarbetarna som har Programnämnd samhällsbyggnad som 
arbetsgivarnämnd erbjuds att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid där det är 
praktiskt möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan 
exemplifieras genom att vikarier behöver kallas in. 

2. Om vaccination i stället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med 
tid mot tid, motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till 
och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller till och med den 31 december 2021. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelsens förslag. 

  

§ 48 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Sam 23/2021 

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 18 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Nya ärenden i diariet, 2021-01-29–2021-02-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

  

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  13 (13) 

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Sam 234/2021 

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. 

Delegationsförteckningen för Programnämnd samhällsbyggnad antogs den    
27 mars 2003 och reviderades senast den 6 november 2020. Inför 
programnämndens sammanträde den 4 mars 2021 redovisar 
Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med stöd av delegation 
under perioden den 29 januari–24 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och 
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-01-29–2021-02-24 
Beslut fattade på delegation 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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