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Digitalt justerat protokoll.

Ullis Sandberg (S), ordförande

Maria Sääf (MP), justerare
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§ 152 Övrig fråga från Maria Sääf (MP) om reglering av
elsparkcyklar i Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 1105/2021
Ärendebeskrivning

Maria Sääf (MP) anmäler en övrig fråga om reglering av elsparkcyklar i Örebro
kommun.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Frågan återkommer till Programnämnd samhällsbyggnad den 3 december
2021 för besvarande.

§ 153 Svar på övrig fråga från Linn Josefsson (V) om
brandskyddsåtgärder
Ärendenummer: Sam 1016/2021
Handläggare: Klas Niklasson
Ärendebeskrivning

Ärendet utgår från Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den
29 oktober 2021.

§ 154 Remittering av Strategi för utveckling av Hjälmaren
som rekreationsområde
Ärendenummer: Sam 1143/2020
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning

Målet med strategin är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns
ambition för hur Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som
rekreationsområde för både kommuninvånare och besökare.
Strategin utgår från gällande styrdokument som översiktsplan och Agenda
2030, så som det har konkretiserats i kommunens Övergripande strategier med
budget (ÖSB), samt från en analys och identifikation av befintliga noder och
värden på och runt Hjälmaren.
För att förankra och säkerställa att samtliga nödvändiga utvecklingsaspekter
hanteras inom strategin föreslås den remitteras till samtliga driftsnämnder inom
programområde Samhällsbyggnad, Kommunstyrelsen, Landsbygdsnämnden,
Örebrokompaniet, berörda delar av civilsamhället, näringslivet samt de större
markägarna kring Hjälmaren.
Remissperioden föreslås vara den 12 november 2021–28 februari 2022.
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Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-09-30
Remissmissiv, jämte sändlista, 2021-09-30
Remissversion av Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde,
2021-09-30
Presentation
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Förslaget till Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde
sänds på remiss till mottagare enligt remissmissiv.
2. Remissvaren ska vara inkomna till Stadsbyggnad under perioden den
12 november 2021–28 februari 2022.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 155 Ombudgetering av tilläggsanslag från
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: Sam 270/2021
Handläggare: Sofia Engström
Ärendebeskrivning

Ärendet avser ombudgetering från Programnämnd samhällsbyggnad till
Kommunstyrelsen samt ombudgetering av engångsanslag/tilläggsanslag från
Kommunstyrelsen till Programnämnd samhällsbyggnad samt vidare fördelning
av dessa till driftsnämnder inom programområdet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-06
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
1. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslag om ombudgetering av
engångstilläggsanslag på 7 miljoner kronor från Kommunstyrelsen och vidare
fördelning till driftsnämnder enligt förslag. Driftsnämnderna ges i uppdrag att i
årsberättelsen redovisa vad medlen nyttjats till samt effekter som uppnåtts.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslag om ombudgetering avseende
Kulturkvarteret till Kommunstyrelsen.
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Yrkande

Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag samt
att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens 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 Kommunstyrelseförvaltningens förslag, och att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden Patrik Jämtvalls (L) och Johan Kumlins (M)
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 antar förslag om ombudgetering av
engångstilläggsanslag på 7 miljoner kronor från Kommunstyrelsen och vidare
fördelning till driftsnämnder enligt förslag. Driftsnämnderna ges i uppdrag att i
årsberättelsen redovisa vad medlen nyttjats till samt effekter som uppnåtts.
2. Programnämnd samhällsbyggnad antar förslag om ombudgetering avseende
Kulturkvarteret till Kommunstyrelsen.
3. Patrik Jämtvall (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
4. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Sunil Jayasooriya (V) deltar inte i beslutet.

§ 156 Programplan med budget 2022, Programnämnd
samhällsbyggnad
Ärendenummer: Sam 1034/2021
Handläggare: Sofia Engström och Helena Bosved
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 19–20 oktober 2021 att fastställa
Övergripande strategier och budget för 2022 med plan för 2023–2024 (ÖSB).
Utifrån ÖSB fastställer programnämnderna programplaner. Dessa innehåller
strategier för hur man ska ta sig mot de gemensamma målen på kort och lång
sikt och vilka utvecklingsinsatser man prioriterar. Programplanerna innehåller
också en resursfördelning. Programplanerna antas av respektive
programnämnd.
Budgetramarna för 2022 bereds vid dagens sammanträde. Ärendet återkommer
för beslut i programnämnden den 3 december 2021.
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Beslutsunderlag

Presentationen "Beredning budgetram inför programplan 2022"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
3 december 2021.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 157 Nulägesöversikt inför budget 2023, Programnämnd
samhällsbyggnads egen verksamhet
Ärendenummer: Sam 929/2021
Handläggare: Madelene Zec
Ärendebeskrivning

Nulägesöversikten för Programnämnd samhällsbyggnad är en samlad analys av
nämndens nuläge med nedslag i bland annat nämndens starkaste respektive
svagaste resultat, nämndens största nuvarande utmaningar samt olika trender
som kan påverka nämnden framöver. Nulägesöversikten syftar till att ge
förtroendevalda och intressenter en konkret bild av nämndens nuläge.
Denna översikt kommer att ingå som underlag i budgetarbetet inför
Övergripande strategier och budget (ÖSB) 2023.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 3 december 2021.
Beslutsunderlag

Nulägesöversikt för Programnämnd samhällsbyggnad, egen verksamhet,
2021-09-30
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-10-05
Presentationen "Nulägesöversikt 2021"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
3 december 2021.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 158 Uppföljning av Handlingsplan för hbtq-arbetet
2017–2021
Ärendenummer: Sam 874/2021
Handläggare: Madelene Zec
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har efterfrågat en uppföljning av nämndernas
arbete med "Handlingsplan för hbtq-arbetet 2017–2021". I planering och
utveckling av staden och kommunen vägs alltid flera perspektiv in löpande
under arbetets gång och det finns en god medvetenhet om
mångfaldsperspektivet och dess inverkan på utvecklingen av Örebro.
Ett svar har sammanställts för Stadsbyggnad, då mycket av arbetet är likvärdigt
för både programnämnden och Byggnadsnämnden, även om de ansvarar för
olika delar av processen.
Beslutsunderlag

Uppföljning av Handlingsplan för hbtq-arbetet 2017–2021, Stadsbyggnad
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-09-07
Presentationen "Uppföljning av Handlingsplan för hbtq-arbetet 2017–2021"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 160 Samråd av planprogram för Tybbleängen
Ärendenummer: Sam 523/2020
Handläggare: Anders Lind
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har i uppdrag att ta fram ett planprogram som visar hur området
mellan Örebro universitet och Sörbyängen, kallat Tybbleängen, kan utvecklas
på lång sikt. Syftet är att utreda förutsättningarna för området och utifrån dessa
visa en helhet för områdets utveckling inför kommande detaljplanering.
Målet är att skapa plats för kapacitetsstark kollektivtrafik, bostäder, Örebro
universitet, arbetsplatser, skolor och mötesplatser för att åstadkomma en
levande och attraktiv stadsdel. Målet är även att länka samman Åstadalsvägen
med Norrköpingsvägen för att skapa möjligheter för Bus Rapid Transit (BRT)
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och stärka kopplingen mellan Tybbleängen och omkringliggande stadsdelar
och befintliga och tillkommande gröna värden.
Ärendet tas upp i programnämnden för beslut om samråd av planprogrammet.
Beslutsunderlag

Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-10-12
Planprogram för Tybbleängen, samrådshandling, 2021-10-29
Bilaga 1: Dagvattenutredning för planprogram Tybbleängen, 2021-06-18
Bilaga 2: Naturvärdesinventering (NVI) vid golfbanedammar, Örebro
kommun, inför ansökan om prövning av upphävande av strandskydd, 2021,
2021-08-27
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Delegationsbeslut om undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-10-01
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Planprogram för Tybbleängen godkänns för att skickas ut på samråd under
perioden den 8 november 2021–9 januari 2022.
Yrkande

Johan Kumlin (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
förslaget behöver kompletteras med en trafikanalys.
Patrik Jämtvall (L) och Bo Ammer (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Proposition

Ordförande Ullis Sandberg (S) ställer först Johan Kumlins (M) yrkande om
återremiss under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar att avslå detsamma.
Därefter ställer ordföranden Patrik Jämtvalls (L) och Bo Ammers (SD)
yrkanden om att ärendet ska bordläggas under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att avslå desamma.
Slutligen finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, det vill
säga Stadsbyggnads förslag, och att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar
enligt detta.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Planprogram för Tybbleängen godkänns för att skickas ut på samråd under
perioden den 8 november 2021–9 januari 2022.
Reservation

Johan Kumlin (M), Maria Hedwall (M) och Håkan Jacobsson (M) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Johan Kumlins (M) yrkande om att
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återremittera ärendet med motiveringen att förslaget behöver kompletteras
med en trafikanalys.
Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att ärendet ska bordläggas.
Bo Ammer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
ärendet ska bordläggas.

§ 161 Riktlinjer för friyta i förskola och skola
Ärendenummer: Sam 264/2019
Handläggare: Anna Åhlgren
Ärendebeskrivning

Ett förslag till riktlinjer för friyta i förskola och skola har tagits fram för att
tillämpa Boverkets allmänna råd om friyta (BFS 2015:1 FRI 1).
Syftet med riktlinjerna är att
- säkerställa att tillräckligt stora och lämpliga friytor avsätts för förskola och
skola i tidiga planeringsskeden. Det gäller såväl fördjupade översiktsplaner som
planprogram och detaljplaner, samt
- säkerställa friytornas storlek och kvalitet vid projektering och
bygglovsgranskning.
Ärendet bereds vid dagens sammanträde och återkommer för beslut i
programnämnden den 3 december 2021.
Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för friyta i förskola och skola
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-10-08
Samrådsredogörelse och sammanfattning av förslag till justeringar efter
samråd, 2021-10-08
Presentationen "Riktlinjer för friyta i förskola och skola"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Ärendet anses berett i och med sammanträdet och återkommer för beslut den
3 december 2021.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

9 (15)

ÖREBRO

Protokoll

§ 162 Bostadsförsörjning – Lägesrapport för Örebro
kommun 2021–2030
Ärendenummer: Sam 1012/2021
Handläggare: Christin Gimberger och Niklas Fallgren
Ärendebeskrivning

Stadsbyggnad har sammanställt en kortfattad lägesrapport om
bostadsbyggandet i Örebro kommun i dagsläget och inför de kommande
10 åren. Syftet är att informera politiska beslutsfattare, fastighetsägare och
företag inom bostadssektorn om kommunens bostadsförsörjning.
Årets rapport är skriven mot bakgrund av den covid-19-pandemi som präglat
samhället sedan våren 2020. Mot denna bakgrund blir analyserna från 2020
mer svårbedömda. Det gäller exempelvis befolkningsutvecklingen som
påtagligt påverkats av dels högre dödlighet än normalt, dels flyttmönster som
skiljer sig från normalår, både kopplat till utrikes in- och utflytt, men även
regionala och lokala förändringar i flyttströmmar kan noteras under pandemin.
Det ekonomiska läget orsakat av pandemin är en annan faktor som påverkat
samhället i stort och läget på bostadsmarknaden. Årets rapport behöver därför
läsas med försiktighet och med vetskap om att det kan finnas antaganden och
prognoser som i efterhand visar sig vara felaktiga.
Örebro kommun hade den 31 december 2020 ett invånarantal på 156 381
personer där befolkningsökningen för året blev 685 personer. Kommunens
bostadsbestånd består till 60 % av flerbostadshus, 31% småhus, 9 %
specialbostäder och övriga hus. Den i särklass dominerande upplåtelseformen
är hyresrätt, 57 % av hela beståndet, följt av 26 % äganderätter och 17 %
bostadsrätter. I nuläget finns färdiga detaljplaner som möjliggör cirka 6 600
lägenheter i olika hustyper och med olika geografiska lägen på både kommunal
och privat mark, vilket med råge tillmötesgår det långsiktiga bostadsbehovet av
i genomsnitt 1 000 lägenheter per år.
Beslutsunderlag

Lägesrapport för Örebro kommun 2021–2030, 2021-10-29
Presentation "Bostadsförsörjning Lägesrapport 2021"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

10 (15)

ÖREBRO

Protokoll

§ 163 Säker informationshantering för nämnder i Örebro
kommun
Ärendenummer: Sam 994/2021
Handläggare: Tobias Ander
Ärendebeskrivning

Inom alla Örebro kommuns verksamheter finns information som handlar om
allt kommunen gör. Det kan till exempel vara information om personal,
tjänster, ekonomi och det omgivande samhället med kommuninvånare, företag
och föreningar. Information är därför i sig en av kommunens viktigaste
tillgångar. För att nå en hög kvalitet i arbetet måste informationen hanteras på
rätt sätt. Hög kvalitet innebär att om man enkelt kan få tillgång till korrekt och
säker information, har kommunen bättre förutsättningar att utveckla sin
verksamhet och kvaliteten på sina tjänster, myndighetsutövningen och
bemötandet av invånarna.
En kortare utbildning i form av ett föredrag hos respektive nämnd är
framtagen tillsammans med ett informations- och stödmaterial. Programnämnd
samhällsbyggnad får information vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-21
Handboken "Säker informationshantering – Information och stöd till Örebro
kommuns nämnder", 2021-09-15
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 164 Sammanträdestider för Programnämnd
samhällsbyggnad 2022
Ärendenummer: Sam 999/2021
Handläggare: Robert Lindby
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade den 12 oktober 2021 beslut om sammanträdestider
för 2022 och har i beslutet angett ramar när program- och driftsnämnder bör
hålla sina sammanträden. Programnämnderna rekommenderas att förlägga sina
sammanträden till veckorna 2, 5, 9, 12, 17, 21, 35, 39, 43, 46 och 50.
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad
avviker från rekommendationen genom att vecka 22 föreslås i stället för vecka
21. Detta på grund av delårsrapport med prognos 1, 2022.
Förslaget innebär:
- Torsdag 13 januari, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 3 februari, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 3 mars, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 24 mars, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 28 april, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 2 juni, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 1 september, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 29 september, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 27 oktober, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 17 november, kl. 9.00–cirka 16.00
- Torsdag 15 december, kl. 9.00–cirka 16.00.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Programnämnd samhällsbyggnad sammanträder under 2022 den 13 januari,
3 februari, 3 mars, 24 mars, 28 april, 2 juni, 1 september, 29 september,
27 oktober, 17 november och 15 december.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 166 Utvecklingen av Björkön i Hjälmaren
Ärendenummer: Sam 1035/2021
Handläggare: Erik Göthlin
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2019 att bilda naturreservatet Björkön,
som avgränsar Storhjälmaren från Mellanfjärden och ligger direkt norr om
Göksholm. Björkön är cirka 180 hektar stor och har under lång tid brukats av
en eller flera gårdar, men sedan 1950 har det inte funnits boende på ön.
Merparten av Björkön är täckt av lövskog, men i de centrala delarna finns ett
knappt 20 hektar stort öppet gräsmarkslandskap som för närvarande är under
restaurering. Enligt skötselplanen för reservatet ska en stor del av skogen
utvecklas mot lövnaturskog med påverkan från skogsbete, och
kulturlandskapet ska utvecklas med bete och slåtter.
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Vid dagens sammanträde informerar kommunekolog Erik Göthlin om
utvecklingen av Björkön.
Beslutsunderlag

Resultat av förstudie kopplat till utvecklingen av Björkön i Hjälmaren,
2020-12-10
Presentationen "Utvecklingen av naturreservatet Björkön – Resultat och
förslag inför framtida arbete"
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 167 Redovisning av delegationsbeslut – rekrytering av
enhetschef för översiktlig planering
Ärendenummer: Sam 855/2021
Handläggare: Hanna Bäckgren
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.
Verksamhetschef Hanna Bäckgren informerar om rekrytering av enhetschef
för översiktlig planering.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 168 Information med anledning av coronapandemin
(covid-19)
Ärendenummer: Sam 24/2021
Handläggare: Petra Åhlund
Ärendebeskrivning

Programnämnd samhällsbyggnad får en lägesrapport med anledning av
coronapandemin (covid-19).
Det märks ingen eller liten påverkan för förvaltningarna inom programområde
Samhällsbyggnad vad gäller personal och verksamhet.
Information ges till programnämnden fortlöpande.
Beslutsunderlag

Lägesbild för Samhällsbyggnad
Förslag till beslut

Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 169 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 14 oktober 2021.
Beslutsunderlag

Nya ärenden i diariet, 2021-09-23–2021-10-21
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut

Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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ÖREBRO

Protokoll

§ 170 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 1043/2021
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 9 april 2021. Inför programnämndens
sammanträde den 29 oktober 2021 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen
alla beslut som tagits med stöd av delegation under perioden den
23 september–21 oktober 2021.
Beslutsunderlag

Beslut fattade på delegation av Stadsbyggnad och
Kommunstyrelseförvaltningen, 2021-09-23–2021-10-21
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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