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Plats och tid: Samhällsbyggnadssektorns sammanträdesrum 
8:30- 12:20 

Beslutande: Hans Johansson (C) ordförande 
Håkan Karlsson (S) vice ordförande 
Stefan Jernberg (M)  

Ej tjänstgörande ersättare:  
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Utses att justera: Stefan Jernberg 
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Paragrafer: §§1-15 
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
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Sbn au § 1 Beredande ärenden 
 

• Målkedja kopplat till budget 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-20 5 (22) 

Sbn au § 2 Medborgarförslag angående gräsklippning 
Kyrkberget - Stora Skedvi 
SBN2021/0854 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta bifalla medborgarförslaget. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag från Per Sandin, sekreterare i Kyrkbergets by-och vägförening 
inkom till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25.  

Förslaget gäller gräsklippning på kommunal mark vid lekplats anlagd vid Kyrkberget 
Stora Skedvi.  

Förslagsställaren kontaktades och förklarade att detta skötts sedan lång tid tillbaka av 
ideella krafter. För att få en fortsatt hållbar lösning på skötseln ser gärna Kyrkbyns by- 
och vägförening att kommunen tar över skötseln av grönytan vid lekplatsen. Det finns 
idag inget avtal skrivet mellan Säters kommun och Kyrkbyns by- och vägförening 
gällande grönyteskötsel.  

Lekplatsen i Kyrkbyn är antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-18 Sbn § 157 
som aktivitetsyta 2, vilket kan sägas vara standardlekplats med en grunduppsättning av 
lekutrustning. 

Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Konsekvensbeskrivning 

Grönytan uppskattas att drift och underhållskostnaden uppgår till max 10 tkr /säsong, 
vilket påverkar den befintliga driftbudgeten ytterst lite.  Gräsklippning sker cirka 20 
gånger på en säsong.  
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Sbn au § 2 forts. 

Medborgarens förslag 
”Att Säters kommun i sin planering eller upphandling av tjänster även tar med 
gräsklippning av lekplatsens 850 kvm. Föreningens mening är att det är rimligt att 
kommunen övertar det ansvaret, dels med tanke på den lilla yta det handlar om och 
dels för att det är kommunens egen anlagda lekplats på kommunens mark.” 

Delges 
Kommunstyrelsen 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-20 7 (22) 

Sbn au § 3 Medborgarförslag Belysning i Magnilbo 
SBN2021/0764 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att sätta upp en ”gatlampa” som blir en ljuspunkt i byn 
Magnilbo lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-28 av Lars 
Karlsson. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2021-09-09 riktlinjer för gatubelysning i Säters 
kommun (SBN § 60 ) 
 
Platsen där förslagsställaren önskar belysning ligger utom tätort (enligt SCB) 
och där kommunen inte är huvudman för gator, vägar och gång- och cykelvägar 
 
 Kommunen kan vara ansvarig för gatubelysning enligt följande kriterier: 
 
• Små orter (enligt SCB) alternativt bykärnor 
• Busshållplats med permanent påstigningsplats för skolbarn. 
• Gång- och cykelväg som regelbundet används till och från skola och större 

arbetsplatser. 
• Markerade övergångsställen eller platser där oskyddade trafikanter ofta korsar 

körbana. 
• Korsningar med hög trafikbelastning och olycksrisk. 
• Särskilda anläggningar av allmän karaktär 

Ljuspunkten som önskas faller dock ej in i någon av ovanstående kriterier. 
 I övriga områden ska det vara enskilt eller statligt huvudmannaskap för 
gatubelysningsanläggningar. 
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Sbn au § 3 forts. 
 
Arbetsordning vid förändring av belysning 
Prioritetsordning: 
 
1. Anläggningar som är i stort behov av förnyelse alternativt är planerade för byte av 

armaturer 
2. Anläggningar som ligger i anslutning till punkt 1 
3. Anläggningar där samordning kan ske med andra projekt 
4. Övriga anläggningar som berörs av riktlinjerna 

Medborgarens förslag 
”Vi i byn Magnilbo önskar att Säters kommun sätter upp en ”gatlampa” som blir en 
ljuspunkt vid våra postlådor som är placerade efter vägen mellan Mora By och 
Smedjebacksvägen.” 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn au § 4 Investeringsbehov Säters IP 
SBN 2021/0119 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta föreslå Kommunstyrelsen besluta: 

1. Projektera och upphandla Alternativ 1 
2. Tillskjuta 2 miljoner till projektet i samband med budgetprocess 2023. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott uppdrar sektorchef komplettera 
handlingarna med etappindelning, avgränsning och riskanalys.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att skyndsamt ta fram en projektering 
inför renovering av Säters IPs omklädningsrum. Nu har flera ritningar tagits fram i 
samråd med fritidsenheten & föreningarna som nyttjar nuvarande lokaler. Här har två 
förslag vuxit fram. 

Förslag 1: Fyra större omklädningsrum med mer förråd än förslag 2.  

En kostnadskalkyl har tagits fram med hjälp av ramavtalsentreprenör och arkitekt.  

Konsekvensbeskrivning 
Enligt fritidsenheten & föreningarnas bedömning så räcker inte förslag 2 till att 
bedriva vissa av deras aktiviteter och arrangemang, såsom cupper och likdanande.  

Delges 
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Ritning förslag 1 
Bilaga 2 - Ritning förslag 2 
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Sbn au § 5 Varmvattenbassäng 
SBN2021/0161 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta detaljprojektering av byggnation i enlighet med förslag 2. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott uppdrar till sektorchef komplettera 
underlaget med Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att genomföra 
Kommunstyrelsens beslut om varmvattenbassäng, samt en utförligare beskrivning av 
driftskostnad efter utförd investering. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun tog över Skönviks varmbad av landstinget när de beslutade lägga ner 
verksamheten. Fastigheten ägs av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Under hösten 2020 
förhandlade Säters kommun och SBB fram ett avtal som innebär högre 
hyreskostnader. Under 2020 har det tillkommit att kommunen ska stå för 
uppvärmningskostnader för badet samt ha ansvar för reningsanläggningen.  
Reningsanläggningen har under perioden som kommunen ansvarat för den visat sig ha 
stora underhållsbehov. 
 
Med anledning av att avtalet med tillhörande kostnader inte är försvarbart har 
Fritidsenheten tillsammans med Fastighetsenheten fått ett uppdrag att se över 
möjligheten till varmvattenbassäng i egen regi. 

Påverkan på befintlig investeringsbudget 
Om investeringen skall tas under 2022 så måste en om prioritet av investeringsbudget 
göras. 

Bilaga 
Beslutsunderlag - kostnadsförslag 

Förslag till tidplan 
Byggtiden för båda förslagen bedöms preliminärt till 9 månader.  

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn au § 6 Multisportarena Säters IP 
SBN2021/0483 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta om placering enligt bifogad ritning.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Under tidigare redogörelse så fick tjänstemännen i uppdrag att åter kolla om skrivelsen 
från byggenheten om att multisportarenan är bygglovspliktigt. Avstämning har gjorts 
med Borlänge kommuns bygglovsenhet där fick till svar att deras bedömning är att det 
är bygglovspliktigt då det klassas som en idrottsplats och inte som lekutrustning. 

På grund av detta så ses endast en placering möjligt vid och runt Säters IP & det är på 
parkeringen upp mot Dagcenter Gärdet, Oliven 1. Se bilaga 1. 

Förslagen är framtagen i samråd med fritidsenheten. 

Konsekvens 
Fördelar med detta alternativ är närhet till ishallen, vad gällande drift, skötsel & 
underhåll. Även närheten till vatten i ishallen är en fördel.   
Nackdelar är att en viss mängd parkeringsplatser kommer att försvinna. Dessutom så 
kommer närheten till skogen att bidra till driftskostnader över tid. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn au § 7 Remiss av förslag till avtal gällande 
kollektivtrafik 
SBN2022/0009 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta föreslå Kommunstyrelsen yttra sig enligt ställt förslag. Med smärre 
förändringar som diskuterades under rubrikerna trafikförsörjningsprogram och det 
grundläggande utbudet samt förslag till reviderad skolskjutsbilaga. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Region Dalarna, tillika kollektivtrafikhuvudman i Dalarna, har tillsammans med länets 
kommuner arbetat fram utkast till avtal gällande den särskilda kollektivtrafiken i länet. 
Avtalen har skickats på remiss till kommunerna och sista datum för yttrande är 31/3 
2022. Ett förslag till yttrande ses i bilaga.   

Bilaga 
Förslag till yttrande, remissunderlag.  

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Sbn au § 8 Yttrande på samrådshandling för vägplan 
väg 751 
SBN2020/0341 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar yttra sig enligt ställt förslag. Samt 
skicka vidare yttrandet till Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella kompletteringar. 

__________ 

Förslag till yttrande 
Säters kommun har tagit del av Samrådshandlingen för väg 751 i Jakobs och har 
följande att yttra.  

Väg 751 passerar genom ett värdefullt jordbrukslandskap med många kulturella 
värden. Under arbetet med vägplanen har dialogen mellan berörda parter varit god 
och en bra bild av projektets syfte och platsens förutsättningar har skapats. Säters 
kommun ser att det förslag till lösning i Jakobs som nu presenteras är bra men vill 
tydliggöra vikten av att detaljerna kring den nya vägens sträckning noggrant studeras 
tillsammans med berörda markägare. Den nya vägsträckningen ska i så liten 
utsträckning som möjligt försämra möjligheterna att bruka jorden i området och det är 
viktigt att fastighetsägarnas önskemål tas i beaktande.  

Vid samråd på orten, den 8/12 2022, uppkom frågan om bärighetsklass på vägen. 
Markägarna i området var tydliga med vikten av att den nya vägen byggs med BK1, 
det vill säga ursprunglig, bärighetsklass. Detta för att klara timmertransporter och 
andra tunga transporter till och från jordbruk. Säters kommun vill trycka på detta 
behov och förorda BK1.  

När det gäller frågan om den befintliga vägen överlämnar kommunen detta 
ställningstagande till Trafikverket och Länsstyrelsen, kommunen har i tidigare skede 
tackat nej till att överta och ansvara för vägen. Markägarna i området är också tydliga 
med att byggnation av en ny väg måste innebära att den gamla vägen rivs och marken 
återlämnas till markägaren.  

Slutligen vill Säters kommun även påtala frågan om Älvens påverkan på erosionsrisk. 
Samtliga parter kommunen pratat med anser att det bästa vore om vägen kunde ligga 
kvar där den ligger. I så fall behöver förstärkningsåtgärder genomföras vilket tidigare 
förkastats då det bedöms vara för dyrt. Här finns funderingar kring kraftbolaget 
Fortums ansvar då älvens reglering troligen innebär att erosion och rasrisk ökar.  
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Sbn au § 8 forts. 

Ärendebeskrivning 
Vägplanen för Jakobs berör Säters kommun och innebär att Trafikverket planerar att 
dra om väg 751 i en ny sträckning längre från älven. Kommunen har tidigare yttrat sig 
kopplat till jordbrukarnas behov samt vikten av att värdet av den befintliga vägen 
beaktas i fortsatt arbete. Vägen är gammal och har stort kulturellt värde. Mot 
bakgrund av detta har Länsstyrelsen också beslutat om att vägplanen har betydande 
miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. I arbetet från 
samrådsremiss till samråd har flera dialogmöten skett mellan Trafikverket, 
Länsstyrelsen och kommunen. Syftet har varit att skapa en bättre gemensam bild av 
projektet och platsens värden.  

Bakgrund 
Trafikverket planerar åtgärder för väg 751 förbi Jakobs, Duvåker och Myckelby och 
tre tas fram. Det finns idag stabilitets- och erosionsproblem på väg 751 förbi Jakobs, 
Duvåker och Myckelby där väg och mark visar tydliga tecken på påverkan. Både 
Trafikverkets och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) 
stabilitetsutredningar visar att vägen behöver förstärkas och på vissa sträckor 
eventuellt dras om i ny sträckning.  

Arbetet med vägplanen har föregåtts av utredningar kopplat till erosion och 
släntstabilitet för väg 751. Under tidigare arbete har länsstyrelse, kraftbolag, berörda 
kommuner och Trafikverket samverkat och dialog har förts om förstärkningsåtgärder 
kontra flytt av väg men då kostnadsnivåerna för förstärkningsåtgärder är så höga 
fokuserar vägplanerna på nya sträckningar av vägen.  

Beslutsunderlag 
Samrådshandling 

Delges 
Trafikverket 
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Sbn au § 9 Yttrande på remiss av Vindbruksplan för 
Smedjebacken 
SBN2021/0802 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

__________ 

Förslag till yttrande 
Säters kommun har tagit del av remiss av Vindbruksplan för Smedjebackens kommun. 
Planens syfte är att justera klassningen av ett utpekat område, Gräsberget. Det 
utpekade området ligger inte i anslutning till Säters kommun varför kommunen ej har 
något att yttra på remisshandling. 

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har tagit fram en Översiktsplan där frågor om 
vindkraftsetablering beskrivs. Smedjebackens kommun gör nu en revidering genom att 
ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen i form av en Vindbruksplan. Planen 
innebär att beskrivningarna i översiktsplanen utgår och ersätts av vindbruksplanen, 
samt att klassningen för Gräsberget förändras. Gräsberget ligger i Malingsbo-Klotens 
naturreservat i Smedjebackens kommuns södra delar, mot Fagersta och Kopparberg. 

Sista dag för yttrande är den 31 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Remisshandling av Vindbruksplan 

Delges 
Smedjebackens kommun 
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Sbn au § 10 Yttrande gällande Revisionsrapport – 
granskning av intern kontroll i kommunkoncernen  
SBN2021/0255 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta yttra sig enligt ställt förslag. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
 KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat arbetet med styrning 
och uppföljning av intern kontroll i kommunkoncernen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen har lett till en revisionsrapport som Kommunfullmäktige beslutade 
2021-10-28 KF§115  

”att begära in yttrande över revisionsrapport - granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 
från kommunstyrelsen samt granskade nämnder och bolag tills den 11 februari 2022. Yttrandet bör 
även lämnas till revisionen för kännedom”. 

Datum för återrapportering 
11 februari 2022 

Beslutsunderlag 
Bilaga förslag till yttrande över Revisionsrapport - granskning av intern kontroll i 
kommunkoncernen 

Bilaga  

Revisionsrapport - granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 
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Sbn au § 11 Delegationsordning 2022 
SBN2022/0011 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta anta delegationsordning Samhällsbyggnadssektorn 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen är nämndens delegation till sektorn. Enligt nämndens årshjul så 
antas delegationsordningen i början av varje år.  

Beslutsunderlag 
Bilaga Delegationsordning Samhällsbyggnad 2022 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-20 18 (22) 

Sbn au § 12 Internkontroll 2021 
SBN2021/087 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
godkänna redovisning avseende uppföljning av internkontrollplan 2021.  

__________ 

 
Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv 
uppföljning är tydliga rutiner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att 
hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även 
en bra dialog mellan förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är 
en viktig grund för en bra internkontroll. Kommunstyrelsen kallar nämnden till sig 2 
gånger per år i enlighet med uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden 
för uppsikt över hur arbetet inom ramen för uppdraget bedrivs. Resultatet av 
internkontroll 2021 bedöms som övergripande bra. Dock har vi identifierat områden 
där vi behöver bli effektivare.  Utifrån detta har det arbetats fram ett uppdaterat 
årshjul med fasta avrapporteringspunkter för nämnden 2022.  

Exempel redovisningspunkter är: 

• Arkiv & GDPR  
• Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA  
• Större investeringsredovisningsgenomgång  
• Rapport detaljplanearbete  
• Genomförda revisioner  
• Internkontroll uppföljning 

Datum för återrapportering 
Enligt reglementet för internkontroll ska nämnden senast i samband med 
årsredovisningen rapportera resultat från uppföljning av den interna kontrollen inom 
nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-20 19 (22) 

Sbn au § 12 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga uppföljning internkontrollplan 2021 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-20 20 (22) 

Sbn au § 13 Internkontrollplan 2022 
SBN2022/0012 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta hänskjuta Internkontrollplan 2022 till nämnden den 10 mars 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner samt 
system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för att lära av sina 
misstag och skapa en lärande organisation. Även en bra dialog mellan förvaltning, 
nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en bra 
internkontroll. Kommunstyrelsen kallar nämnden till sig 2 gånger per år i enlighet med 
uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden för uppsikt över hur arbetet 
inom ramen för uppdraget bedrivs. 

En viktig del av nämndens internkontroll är nämndens årshjul som fastställs på andra 
nämnden varje år.  

Datum för återrapportering 
Nämnd skall senast januari månad varje år antaga en särskild plan för innevarande års 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en 
väsentlighets- och riskbedömning. 

Beslutsunderlag 
Bilaga förslag internkontrollplan 2022 redovisas på sammanträdet 

Delges 
Kommunstyrelsen 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-20 21 (22) 

Sbn au § 14 Bokslutskommentarer 2021 
SBN2021/0255 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
besluta tacka för informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Varje år i samband med bokslutet upprättar sektorn bokslutkommentarer som 
beskriver det år som gått. Kommentarerna skickas in till kommunens ekonomichef 
som tar med sig dem in i bokslutet. Bokslutskommentarerna redovisas enligt fastställd 
mall. 

Datum för återrapportering 
Enligt bokslutsanvisningarna för 2021 ska bokslutskommentarerna lämnas in 2022-02-
25 

Beslutsunderlag 
Bilaga bokslutskommentarer 2021: på grund av att bokslutet i skrivandets stund ej är 
klart redovisas bokslutskommentarer på sammanträdet 

Delges 
Kommunstyrelsen 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-20 22 (22) 

Sbn au § 15 Fördelning budget 2022 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
fastslå fördelning av 2022 års driftsbudget samt hänskjuta till nämnden fastställande av 
raderna i investeringsbudget 2022-2024 utan eget förslag. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till sektorchefen att till 
nämnden lämna förslag på finansiering av investering på Säters IP samt i 
Skönvikshallen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens ökade driftsbudgetram för 2022 fördelas jämnt över 
enheterna utifrån ramökningen på 1,25 %. Till detta kommer ytterliga utökning av ram 
enligt separata äskanden av medel för ökade kapitalkostnader och nya behov. Dessa 
fördelas på respektive äskande enhet. 

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för 2022-2024 är beslutad i KF. Raderna 
i ramen behöver fastställas av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budget 2022 fördelad per verksamhet förslag SBN 
Bilaga 2. Investeringsbudget 2022-2024 enligt beslut KF 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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