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2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 96 Upprop och protokollets justering 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott utser Tommy Augustsson (S) att 

tillsammans med ordförande Lotte Melin (C) justera dagens protokoll. 

Ordförande Lotte Melin (C) meddelar att dagens protokoll justeras 

måndagen den 12 december 2022, klockan 8:00. 

Ju,t~ I m I Utdrngsbosty,k,ndo 
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2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 97 Godkännande av dagordning 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns enligt kallelse den 30 november 2022 med följande 

ändringar: 

Föliande ärenden läggs till 

Informationsärende 

- Vindkraft 

Beslutsärende 

- Solcellspark Liasjön läggs till som punkt 15 

Samt att vissa ärenden byter plats på dagordningen. 

I Utdrngsbe,ty,kmdo 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

§ 98 Internkontroll 2023-2024 
Dnr 2022-00005 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- Samhällsbyggnadsnämnden fastställer intern kontrollplanen för åren 2023-
2024, daterad 2022-11-28 med följande ändringar: 

-Riskmatris läggs till i dokumentet 

-Kolumnen "Rapportering till" Rapportering sker till 
samhällsbyggnadsnämnden istället för förvaltningschef 

-Kolumnen "Rutin/system" Ansvarig för verkställighet av beslut är 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande istället för administratör och 
förvaltningschef 

-Kolumnen "Beställningsrutiner" ska ändras till "Beställningsrutiner kost" 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en intern kontrollplan som 
föreslås gälla för åren 2023-2024. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 

Efter diskussion beslutar samhällsbyggnadsnämnden enhälligt att följande 
ändringar görs i föreslagen intern kontrollplan för 2023-2024 

-Riskmatris läggs till i dokumentet 

-Kolumnen "Rapportering till" Rapportering sker till 
samhällsbyggnadsnämnden istället för förvaltningschef 

-Kolumnen "Rutin/system" Ansvarig för verkställighet av beslut är 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande istället för administratör och 
förvaltningschef 

-Kolumnen "Beställningsrutiner" ska ändras till "Beställningsrutiner kost" 

Beslutsunderlag 
Förslag till Intern kontrollplan 2023-2024, daterat 2022-11-28 

Beslutet skickas till samhällsbyggnadsnämnden 

I Utdragsbestyrl<ande 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

§ 99 VA-taxa inför 2023, Osby kommun 
Dnr 2021-00383 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte räkna upp 2023 års taxan 
för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar med 
prisindex för kommunalverksamhet (PKV). 

- Notera att uppräkning av va-taxan för 2023 kommer att göras med 2 
% i enlighet med kommunfullmäktiges beslut§ 121/2017. De nya 
avgifterna framgår av dokumentet Va-taxa för Osby kommun, daterat 
2022-xx-xx. Anslutningsavgifter och diverse avgifter under § 18 i 
taxan räknas inte upp. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 121 om en årlig höjning av va
taxan under åren 2018-2028 med två (2) procentenheter utöver index (PKV). 
Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att årlig höjning med PKV ska 
beslutas av huvudmannen. Då samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för 
vatten- och avloppsverksamheten är det nämnden som beslutar om eventuell 
uppräkning med PKV. 

Barn konsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KF 
2017-11-27, § 121, Dnr KS/2017:90 041. 

Reviderad Va-taxa för 2023 Osby kommun, daterad 2022-xx-xx 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

I Utdrng,bosty,k,nde 

Sida 

7(20) 



rv10SBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 100 Budgetuppföljning efter november 2022 
Dnr 2022-00002 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapporten efter 
november 2022, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapporten efter 
november 2022, Samhällsbyggnad VA-verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram uppföljningsrapporter efter 
november 2022. 

Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten rapporterar efter november 
en helårsprognos som överskrider ramen. 

Samhällsbyggnad VA-verksamheten rapporterar efter oktober en 
helårsprognos inom budgetram för 2022. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning efter november 2022, Samhällsbyggnad exklusive VA
verksamheten 

Uppföljning efter november 2022, Samhällsbyggnad VA-verksamheten 

Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning efter november 2022", daterad 2022-
12-02 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

I Utdragsbosty,k,nde 

Sida 
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Sam häl Is byggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 101 Budget 2023 
Dnr 2022-00001 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden hänskjuter ärendet till 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tagit beslut om budgetramar för nämnderna och 
utifrån det ska varje nämnd besluta en nämndplan för 2023 och plan för 
2024-2025. Hur internbudgeten för fördelas för samhällsbyggnad exklusive 
VA och samhällsbyggnad VA framgår av till ärendet bifogade rapporter. 
Notera att budgeten för samhällsbyggnad exklusive VA är minskad med 
2900 tkr i förhållande till budgeten för 2022. Samtidigt har budget för 
tillkommande verksamhet i form av vaktmästarorganisationen och budget för 
Solhem tillförts vilket gör att ramen för 2023 trots besparingen på 2900 tkr 
är på 62 469 tkr i relation 56 693 tkr för 2022. 

Barn konsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Rapport, Nämnd plan 2023, Samhällsbyggnad exklusive VA - presenteras på 
sammanträdet 

Rapport, Nämndplan 2023, Samhällsbyggnad VA - presenteras på 
sammanträdet 

Beslutet skickas till 

Samhälls byggnadsnämnden 

I Utdragsbosty,kand, 

Sida 

9(20) 



rvlOSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

§ 102 Sirius 11 
Dnr 2020-00029 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om utbetalning av 137 500 kr 
till fastighetsägaren av Sirius 11, 

Osby. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 gjordes en överenskommelse med nuvarande ägare till 
fastigheten Sirius 11 om att kommunen ska ta halva kostnaden för att byta 
taket på fastigheten. Taket är nu bytt och ägare har skickat in 
fakturaunderlag. Halva kostnaden för bytet av taket uppgår till 13 7 500 kr. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

Finansiering 

Finansieras inom befintlig driftbudget på fastighetsenheten. 

Beslutsgång 

Överläggning och beslut 

Efter diskussion beslutar samhällsnämnden enhälligt att ärendet justeras 
omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Faktura takbyte, daterad 2022-05-31. 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

I Utd<agsbosty,k,nde 

Sida 
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Justerandes signatur 

§ 103 Detaljplan för del av Sirius 3 
Dnr 2020-00202 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden skickar ut förslag till detaljplan på del av 
Sirius 3 på samråd under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Den aktuella marken, del av Sirius 3, är belägen i den östra delen av Osby 
tätort och ligger i anslutning till villabebyggelse, mellan Driveån och 
äldreboendet Rönnebacken. Planförslaget innebär att planera för en ändrad 
användning av befintliga elevbostäder från allmänt ändamål till bostäder. 
Enligt gällande översiktsplan för Osby kommun ( antagen av fullmäktige 
2010-11-29) pekas stora delar av planområdet ut som "Allmänna 
byggnader". Dagvattenledningarna som går genom naturbruksområdet tas 
upp i översiktsplanen. Dessa ledningar är skyddade och hanterade med U
område i den nyligen antagna detaljplanen för Castor 17 m.fl. 

Gällande stadsplan, fastställd 1975-07-29, anger allmänt ändamål för det 
aktuella planområdet samt bostadsändamål. Det innebär att stadsplanen görs 
om till bostäder för de redan exploaterade områdena som anger allmänt 
ändamål. Ny byggrätt är inte möjlig att tillskapa inom 100 meter från 
Driveån på grund av strandskyddet. 2019-06-10 beslutade 
kommunfullmäktige att anta dokumentet "N aturbruksområdets framtida 
gestaltning" från 2019-05-21, från fullmäktige beredningen för 
naturbruksområdet. I dokumentet förordas bostäder i det aktuella området. 

Barn konsekvensanalys 

Bedöms inte behövas i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till detaljplan 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Tjänsteskrivelse "Detaljplan för del av Sirius 3" daterad 29 november 2022 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sida 
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§ 104 Detaljplan för del av Norrskenet 1 och del 
av Osby 181:5 
Dnr 2020-00250 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Samhälls byggnadsnämndens arbetsutskott ger 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut förslag till 
detaljplan på granskning under 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Under sommaren, 2022-07-01, tecknade Osby kommun och Max On 
Sweden AB ett planavtal för att utöka fastigheten Norrskenet 1 genom 
detaljplan. 

Fastigheten ligger i den nordöstra delen av Osby tätort, i nordöstra 
industriområdet. Avsikten från företaget som äger fastigheten är att fortsätta 
sitt upplag, sågning och torkning av returpallar i en större byggnad. 
Materialet hanteras i stor utsträckning av gaffeltruck. Det nya planförslaget 
innebär en utökad byggrätt med verksamheter, Z söderut mot 
fotbollsplanerna i den utsträckning som fastighetsägaren behöver bygga ut. 

Korsad mark används för att möjliggöra upplag och en yta med prickmark 
har lagts in för hantering av dagvatten. Under samrådet hade Länsstyrelsen 
synpunkter på hantering av dagvatten och MKN för vatten. Detta bör vara 
löst genom den nya bestämmelsen om hantering av dagvattnet i 
planförslaget. 

Översiktsplanen från 2010 anger Norrskenet 1 som befintlig industri och 
marken nedanför som ny industri. Planförslaget följer därför översiktsplanen. 

Barn konsekvensanalys 

Bedöms inte behövas för aktuellt ärende. 

Beslutsunderlag 

Förslag till detaljplan 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 

Beslutet ska skickas till 
Jan Karlsson 
Kettil Svensson 
Sofie Kling Mathiasson 

I Utd,-agsbesty,ka,do 

Sida 
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§ 105 Upphävande av tomtindelning för kvarteret 
Trähästen, Killeberg 
Dnr 2022-00365 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden upphäver tomtindelningarna för 
Trähästen och Bonden (Tomtindelningarna 11-KIL-39/73 och 11-
KIL.20/63) 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan en tid tillbaka har mark grovplanerats på del av fastigheten Killeberg 
1 : 1 i södra delen av Killeberg. Avsikten är att tillskapa nya villatomter i 
området eftersom kommunen har brist på lediga tomter. 

Vid avstyckningsprocessen av marken upptäcktes två stycken 
tomtindelningar som hindrar att bilda de önskade fastigheterna. 

Den fördjupade översiktsplanen för Killeberg-Loshult, antagen 2016-02-08 
pekar inte ut området i någon särskild bemärkelse. 

Barn konsekvensanalys 

Bedöms inte behövas för ärendet. 

Beslutet skickas till 

Samhälls byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

~ I v%) 
I Utdrng,besty.-kmdo 

Sida 

13(20) 



rvlOSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

§ 106 Anläggningsarrende Västra Flyboda 1:49, 
Lönsboda 44:1 
Dnr 2022-00361 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föres/ag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ger mark- och exploateringschefen i 
uppdrag att teckna anläggningsarrende till förmån för Västra Flyboda 
1 :49 och belasta Lönsboda 44: 1 under 30 år med förlängning. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänskjuter beslut om 
avgift för arrendet till samhällsbyggnadsnämnden den 19 december 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att ge fastighetsägaren till Västra 
Flyboda I :49 illstånd till inrättande av enskild 
avloppsanläggning på fastigheten Västra Flyboda 1 :49. 

Avloppsanläggningen som planeras utgörs av trekammarbrunn med 
infiltrationsbädd och belastas med spillvatten från WC och BDT* (bad, disk, 
tvätt) från hushåll. 

Anläggningen ska placera på del av fastigheten Lönsboda I :44 som ägs av 
Osby kommun. 

Då det inte finns någon taxa för olika typer av arrende föreslås att 
arrendeavgiften kopplas till SBVT:s taxa § 14 renvatten, avloppsvatten och 
dagvatten. Taxan justeras årligen genom beslut i kommunfullmäktige. 

Aktuell avgift 2022 för detta arrende utgörs av 40% av årligt fast belopp som 
är 5 065,30 och innebär då en årlig avgift på 2 026 kr. 

Avgift faktureras årligen under efter ny taxa är beslutad 

Mark som ianspråktas går inte att använda under lång tid framöver är inte 
byggbar eller exploaterbar och bör då ersättas av avgift för intrånget. 

Barn konsekvensanalys 

Inte aktuellt i detta ärende 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

I Utd,ogsb<Styrl<onde 

Sida 
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 107 Anläggningsarrende Östra Flyboda 1:57, 
Lönsboda 44:1 
Dnr 2022-00288 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ger mark- och exploateringschefen i 
uppdrag att teckna anläggningsarrende till förmån för Västra Flyboda 
1 :49 och belasta Lönsboda 44: 1 under 30 år med förlängning. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänskjuter beslut om 
avgift för arrendet till samhällsbyggnadsnämnden den 19 december 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har påpekat behov att bygga om enskilt avlopp 
till fastigheten Östra Flyboda 1 :57, fastighetsägare 

Sedan tidigare finns det en befintlig infiltrationsanläggning på del av 
Lönsboda 44: 1. 

En ny avloppsanläggningen som planeras utgörs av trekammarbrunn med 
infiltrationsbädd och kommer att belastas med spillvatten från WC och 
BDT* (bad, disk, tvätt) från hushåll. 

Anläggningen ska placera på fastigheten del av Lönsboda 1 :44 som ägs av 
Osby kommun. 

Då det inte finns någon taxa för olika typer av arrende föreslås att 
arrendeavgiften kopplas till SBVT:s taxa § 14 renvatten, avloppsvatten och 
dagvatten. Taxan justeras årligen genom beslut i kommunfullmäktige. 

Aktuell avgift 2022 för detta arrende utgörs av 40% av årligt fast belopp som 
är 5 065,30 och innebär då en årlig avgift på 2 026 kr. 

Avgift faktureras årligen under efter ny taxa är beslutad 

Mark som ianspråktas går inte att använda under lång tid framöver är inte 
byggbar eller exploaterbar och bör då ersättas av avgift för intrånget. 

Barn konsekvensanalys 

Inte aktuellt i detta ärende 

I Utdrngsbosty,kondo 

Sida 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-12-08 

I Utd<agsbosty,k,nd, 

Sida 
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2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

§ 108 Anläggningsarrende Hasslaröd 1:60, 2:120 
Hasslaröd 
Dnr 2022-00216 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden ger mark och exploateringschefen i 
uppdrag att teckna anläggningsarrende till förmån för Hasslaröd 1 :60 
och belasta Hasslaröd 2: 120 under 30 år med förlängning. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänskjuter beslut om 
avgift för arrendet till samhällsbyggnadsnämnden den 19 december 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har påpekat behov att bygga om enskilt avlopp 
till fastigheten Hasslaröd 1 :60, fastighetsägare 

En ny avloppsanläggningen som planeras utgörs av trekammarbrunn med 
infiltrationsbädd och kommer att belastas med spillvatten från WC och 
BDT* (bad, disk, tvätt) från hushåll. 

Anläggningen ska placera på fastigheten del av Hasslaröd 2:120 som ägs av 
Osby kommun. 

Då det inte finns någon taxa för olika typer av arrende föreslås att 
arrendeavgiften kopplas till SBVT:s taxa §14 renvatten, avloppsvatten och 
dagvatten. Taxan justeras årligen genom beslut i kommunfullmäktige. 

Aktuell avgift 2022 för detta arrende utgörs av 40% av årligt fast belopp som 
är 5 065,30 och innebär då en årlig avgift på 2 026 kr. 

Avgift faktureras årligen under efter ny taxa är beslutad 

Mark som ianspråktas går inte att använda under lång tid framöver är inte 
byggbar eller exploaterbar och bör då ersättas av avgift för intrånget. 

Barn konsekvensanalys 
Inte aktuellt i detta ärende 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 

IW 
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MOSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

§ 109 lnformationsärende 2022 
Dnr 2022-00400 

Vindkraftverk vid Liasjön - Tas upp som beslutsärende i 
samhällsbyggnadsnämnden den 19 december 2022. 
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fViOSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

§ 110 Remissvar - Medborgarförslag, Mindre 
solcellspark 
Dnr 2022-00351 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som sitt 
yttrande till kommunstyrelsen, samt avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommen 30 juni 2022 föreslår föreslagställaren att en 
solcellspark upprättas på mark som kommunen äger vid Östra Gränsgatan. 

Förslagsställaren föreslår vidare: 

* Att en arbetsgrupp utses som på bästa sätt förverkligar motionens syfte 

* Att utreda om kommunen själv skall ansvara för och äga anläggningen 
eller utarrendera området till seriöst bolag. 

* Att utreda om det finns stora ekonomiska fördelar med att ha samma 
leverantör för nättjänster, elinköp samt inköp av el från kommunens samtliga 
produktionsanläggningar samt få relevanta utbildningar i 
energieffektiviseringar i kommunens anläggningar. (motionären hävdar med 
bestämdhet att det finns stora fördelar med detta synsätt) 

Samhällsbyggnad har fyra intressenter att anlägga solcellsanläggningar i 
Osby kommun. En markanvisning är tecknad och går ut 2023-06-21. 

När det gäller området som föreslås i medborgarförslaget har 
samhällsbyggnad också tittat på området och kommit fram till att det inte 
lämpligt. Dels ligger det nära skola och bostäder med insyn. Dels är det 
utarrenderad åkermark där länsstyrelsen är restriktiv med godkännande. Det 
går en kraftledning genom området som ska hållas avstånd från. Vi har 
föroreningar som läcker från den gamla tippen i Marklunda där 
reningsdammar har diskuterats av ekologen för att förbättra utsläppen i 
Osbysjön. 

När det gäller frågan om kommunen kan bygga i egen regi, så anser 
samhällsbyggnad att det inte är aktuellt. Kommunen bygger solceller i 
samband med egna byggnader på tak för eget bruk inom kommunens olika 
fastigheter. 

Det finns inget utrymme i investeringsbudget 2023-2025 att göra 
investeringar i solcellsparker. Det är också tveksamt om det ingår i det 
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rvlOSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2022-12-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

kommunala uppdraget. Samhällsbyggnad är varken bemannad eller har 
kompetensen att börja konkurrera med de stora solcellsbolagen på 
marknaden. 

Kommunens upphandling av el sker tillsammans med ett stort antal 
kommuner i Skåne och är inte aktuellt att ändra. 

Tre intressenter förs nu en dialog med. Fyra förslag till platser för 
solcellsanläggningar har skickats till intressenterna. Dessa områden är 
inventerad av ekologen och kan fungera utifrån naturvårdsintressen. 

Det som i nuläget är aktuellt är arrendeavtal och förhandlingar pågår om 
villkor och vilka ytor som blir aktuella med intressenterna. 

Det är det länsstyrelsen som prövar tillstånden. 

Gunnänga Osby NV 

Lönsboda NV 

Lönsboda SÖ 

Barn konsekvensanalys 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-05 § 105 

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-05 § 192 

Medborgarförslag "Mindre solcellspark" i~kommen 30 juni 2022 från-

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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