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§ 70 

 
Diarienr: KS-2022/00586 

Samråd Detaljplan för del av Umeå 2:1 – 
Hedlundaskolan 

Beslut 
Planeringsutskottet beslutar 
 
att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till detaljplan för del av Umeå 2:1 – Hedlundaskolan är på 
samråd från 2022-06-14 till 2022-07-05 (planhandläggare har godkänt sent 
inkommit yttrande från planeringsutskottet). Syftet med detaljplanen är att 
inom området skapa planmässiga förutsättningar för skola (för- och 
grundskola). Behovet av friyta ska säkerställas samt parkering och 
angöring.  
 
Förslaget till detaljplan bedöms förenligt med översiktsplanens intentioner 
och är en viktig förutsättning för fortsatt komplettering i Umeås västra 
stadsdelar. Då de centrala delarna av staden kompletteras med fler 
bostäder behöver den kommunala servicen som exempelvis skolor skapa 
utrymme för större kapacitet.  
 
För att skapa handlingsutrymme och flexibilitet för framtida 
befolkningsökning i Umeås västra stadsdelar bör detaljplanen för 
Hedlundaskolan prövas med en större byggrätt än samrådsförslaget. Som 
planförslaget nu är utformat är friytan enligt Boverkets allmänna råd 
begränsande för en större kapacitet. Dock är skolan är strategiskt 
lokaliserad centralt i staden, med hög tillgänglighet vad gäller hållbara 
transportmöjligheter samt stora resurser för lek, rekreation och 
idrottsaktiviteter i närheten. Hedlundadungen med stora ytor och 
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diversifierade funktioner ligger i direkt anslutning, vilken redan idag 
används flitigt av skolverksamheten. I närheten finns även området kring 
älven och Brinkenlunden med dess stora kvaliteter. Bedömningen är att 
med skolans lokalisering i staden och dess resurser i närheten går det att 
åstadkomma en erforderlig friyta gällande storlek och kvalitet, även med 
en större kapacitet för skolan. 
 
Ifall Hedlundaskolan i framtiden blir fullbelagd riskerar barn att hänvisas till 
andra skolor i Umeå, vilket skulle skapa ett större transportbehov och 
närhetsprincipen riskerar att gå förlorad. För att minska denna risk bör 
detaljplanen för Hedlundaskolan medge en större byggrätt och ta höjd för 
framtiden.  
 
Frågan om friytor för skolan är viktig för framför allt barns rätt till lek, 
lärande och hälsa. Men frågan är även oerhört komplex med flera 
integrerade plantekniska, administrativa och ekonomiska aspekter där 
bedömningar bör ske utifrån platsens fysiska förutsättningar och stadens 
utveckling i ett helhetsperspektiv.  
 
Yttrandet har tagits fram av övergripande planering och mark- och 
exploatering i samverkan. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 
Plankarta 

Beredningsansvariga 
Hanna Jonsson 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering   
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§ 71 

 
Diarienr: KS-2022/00617 

Samråd: Detaljplan för fastigheten Bytesgärdet 9 
inom Haga, Umeå kommun 

Beslut 
Planeringsutskottet beslutar 
 
att tillstyrka att planförslaget förs vidare i planprocessen med beaktande 
av tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för flerbostadshus. 
Exploateringsgraden som föreslås är högre inom planområdet än i 
angränsande bostadsmiljöer för att möta översiktsplanens intentioner 
Syftet är även att minimera risken för översvämning då planområdet ligger 
i ett riskområde vid skyfall. 
 
För planområdet gäller översiktsplan Fördjupning för centrala stadsdelarna 
(2011). Planförslaget bygger vidare på den transformation som planlagts 
2014 och som nyligen förverkligats i angränsande fastigheter söder om 
planområdet inom kvarteret. Utvecklingen med det tillskott som nu 
föreslås och den förändring som hittills genomförts i kvarteret är förenlig 
med översiktsplanens intentioner.  
 
Med tanke på planområdets närhet till såväl centrum som Universitets- och 
sjukhusområdet är ansatsen i planens syfte om att föreslå en högre 
exploateringsgrad viktig att uppnå i realiteten utifrån kommunens 
planeringsstrategi. Planförslaget har dessutom bestämmelser som är 
betydelsefulla för att möjliggöra en bra helhetslösning. Däribland nedgrävt 
garage och väl tilltaget planteringsdjup ovanför garagets bjälklag som 
möjliggör förutsättningar för friytan. Därtill genomgående entréer som 
bidrar till stadsmässighet och utökat stadsliv längs gatorna. Det är troligt 
att dessa inverkar på planens genomförbarhet vilket också påtalar behovet 
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av att säkerställa föreslagen exploateringsgrad som ett minimum i den 
fortsatta processen.  
 

I planförslaget framgår att om hela byggrätten nyttjas uppnås ej 
andelsmåttet på 1/3 för friyta utifrån översiktsplanens vägledning. 
Översiktsplanen öppnar för att man ska kunna gå under detta mått ifall 
höga kvaliteter som har betydelse för boendemiljön uppnås inom friytan. 
Detta uppmärksammas i planförslaget och är en möjlighet. I detta 
sammanhang bör även tillgången till den välordnade Hagaparken ses som 
komplement till boendemiljön och att uppnå friytebehoven, då den 
erbjuder stort omfång av möjligheter till lek, motion och annan utevistelse i 
närheten. Likaså tillgången till Stadsliden och Gamliaskogen som är en av 
de tre stora stadsnära naturmarkerna i centralorten. Sammantaget ger 
detta en utökad handlingsfrihet i hanteringen av friytefrågan i den fortsatta 
planeringen.   

 
Yttrandet har tagits fram av Översiktsplanering samt Mark och exploatering 
i samverkan. Antagande av planen kan prövas av Byggnadsnämnden inom 
ramen för gällande delegation. 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Bullerutredning 
Miljöteknisk markundersökning 
Skuggstudie 

Beredningsansvariga 
Daniel Lindström 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplan, Umeå kommun   
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§ 72 

 
Diarienr: KS-2022/00576 

Sammanträdestider 2023: Kommunstyrelsens 
planeringsutskott 

Beslut 
Planeringsutskottet beslutar  
 
att fastställa sammanträdestider för 2023, tisdagar kl. 9 följande datum: 
 
10 januari, 24 januari, 7 februari, 28 februari, 21 mars, 4 april, 18 april, 9 
maj, 23 maj, 13 juni, 8 augusti, 22 augusti, 5 september, 19 september, 10 
oktober, 24 oktober, 7 november, 28 november och 12 december. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdestider för 2023 har tagits fram och redovisas i 
bilaga. Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 om sina samman-
trädestider för 2023. Som grund gäller att kommunfullmäktige 
sammanträder sista måndagen i varje månad och att kommunstyrelsen och 
dess utskott sammanträder på tisdagar. Respektive instans beslutar om 
sina egna sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdestider 2023 

Beredningsansvariga 
Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikation 
Kommunstyrelsen 
Nämnderna   
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§ 73 

 
Diarienr: KS-2022/00594 

Markanvisningsavtal - del av Umeå Backen 3:29  till 
Backen 3:50 

Beslut 
Planeringsutskottet beslutar  
 
att godkänna markanvisningsavtal med Backen 3:50 AB enligt bilaga.  

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller ett område söder om Backenvägen inom det 
utvecklingsområde på Västerhiske där Umeå kommun tidigare tagit fram 
en strukturstudie (Strukturplan Kronoparken/Marklundskurvan, Warm in the 

winter & Urbio, 2019-06-20). 
 
”Backen 3:50 AB” äger idag fastigheten Backen 3:50. Umeå kommun äger 
intilliggande fastighet Backen 3:29. Genom att markanvisa en del av 
kommunens fastighet till ”Backen 3:50 AB” ges ”Backen 3:50” möjlighet i 
ny detaljplan att pröva möjligheten att bebygga området med bostäder.  
 
Se rödmarkerat område i bifogad översiktskarta för vilken del av Backen 
3:29 som avses markanvisas. Det blåmarkerade området markanvisades till 
Obos Mark AB i februari, se KS-2022/00061. 

Beslutsunderlag 
 Översiktskarta  
 Markanvisningsavtal  

Beredningsansvariga 
Helen Nilsson, Erik Sjöberg  

Beslutet ska skickas till 
Erik Sjöberg   
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§ 74 

 
Diarienr: KS-2022/00618 

Svar på remiss: Boverkets rapport (2021:27) 
Översikts- och regionplan i en digital miljö 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att yttra sig i enlighet med tjänsteskrivelsen 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 25 februari 2021 att uppdra åt Boverket att 
fortsatt verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och 
bygglagen (2010:900) i en digital miljö (dnr Fi2021/00948). Av uppdraget 
framgick att Boverket bl.a. skulle föreslå hur översikts- och regionplaner 
bör utformas i en digital miljö för att möjliggöra en effektiv 
samhällsplaneringsprocess och bidra till en god, säker och hållbar livsmiljö. 
Uppdraget är redovisat.  
 
Enligt uppdraget skulle Boverket bedriva sitt arbete utifrån följande tre 
utgångspunkter. För det första att myndigheten kommer att ges rätt att 
meddela föreskrifter om standarder för översikts- och regionplaner. För det 
andra att översikts- och regionplaner i framtiden bör finnas tillgängliga via 
en central kontaktpunkt, på motsvarande sätt som detaljplaner (jfr 
Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av digitala 
detaljplaner). För det tredje att de aktuella föreskrifterna med hänsyn till 
den kommunala självstyrelsen inte får vara mer långtgående än vad som är 
nödvändigt. Samtidigt bör föreskrifterna enligt vad som angavs i uppdraget 
säkerställa att översikts-och regionplanerna uppnår en lämplig lägsta nivå.  
 
Boverket har avrapporterat uppdraget och i denna del tagit fram en 
rapport, Översikts- och regionplan i en digital miljö (2021:27). 
 
Författningsförslag  
Förslag till lag om ändring av Plan- och byggförordning (2011:338). 
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Boverket föreslår en ändring i 2 kap. 5 § PBF. Ändringen innebär att 
motsvarande regler som gäller för detaljplan och planbeskrivning även 
kommer att omfatta översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter 
31 december 2026.  
 
Föreslagen lydelse 
2 kap. 5 c § 
Översikts- och regionplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan 
tillgängliggöras och behandlas digitalt. 
 
Det bedöms vara lämpligt att ändringarna i plan- och byggförordningen 
träder i kraft hösten 2022 och att reglerna ska vara obligatoriska att 
tillämpa första gången 1 januari 2027. 
 
Umeå kommun har varit delaktiga i Boverkets arbete med strukturen för en 
enhetlig digital översiktsplan, som representant i referensgrupper (senast 
under hösten 2021).  
 
Umeå kommuns yttrande 
Det finns många fördelar och vinster i att hela samhällsbyggnadsprocessen 
blir digital och kan hantera digital information i ett flöde, där 
översiktsplanen är en pusselbit. Det finns även många fördelar med att 
Sveriges kommuner hanterar frågan på likartat sätt, så att det blir 
jämförbart och enkelt för aktörer som arbetar med många olika 
kommuner. Rapporten föreslår att Boverket får föreskriftsrätt att ställa 
krav på kommuner och regioner att tillhandahålla planer på ett digitalt sätt. 
Rapporten behandlar dock inte hur detta ska ske, vilken teknisk lösning 
som behöver finnas på plats eller på vilket sätt översikts- och 
regionplanerna ska utformas digitalt tillgängliga. Umeå kommun önskar att 
kommunerna fortsatt är delaktiga i den slutgiltiga lösningen för hur detta 
ska ske.  
 
Rapporten beskriver ett antal konsekvenser för olika aktörer, bland annat 
kommunerna. Dessa konsekvenser stämmer överens med de inspel 
kommunen gett under arbetes gång, dock saknas en aspekt i 
konsekvensbeskrivningen. Förslaget är att de nya reglerna omfattar 
översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026. För att arbetet 
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med digitala översiktsplaner ska kunna nå sin fulla potential och samhället 
ska kunna dra nytta av digitaliseringen behöver alla delar av 
översiktsplanen digitaliseras, även de befintliga fördjupningarna och 
tilläggen. För kommuner som arbetar med många fördjupningar och tillägg 
inom översiktplanepaketet, som Umeå kommun, innebär det ett stort 
arbete för kommunerna att digitalisera alla översiktsplanens delar. Även 
om kravet bara omfattar nya planer från 2027, så kommer det att inte att 
bli användbart eller nå sin fulla potential ifall inte alla delar är digitala.  

Beslutsunderlag 
Boverkets rapport digital ÖP 
Komplettering till Boverkets rapport digital ÖP 
Remissmissiv Boverkets rapport digital ÖP 

Beredningsansvariga 
Hanna Jonsson 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet 
per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
fi.sba.spn@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01551 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. (Se vidare 
instruktioner i missivet) Senast 30/9.   
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§ 75 

 
Diarienr: KS-2022/00335 

Svar på remiss: SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en 
god bostad Fi2022/01157 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att yttra sig i enlighet med bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Genom Finansdepartementets Avdelningen för samhällsplanering och 
bostäder, Enheten för bostäder och byggande har inbjudan inkommit att 
lämna synpunkter på betänkande Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 
2022:14) som tagits fram av Utredningen om en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. 
 
Sammanfattande punkter 
 

Umeå kommun ser positivt på: 
 utredningens angelägna syfte och intention med förslag som 

främjar att skapa förutsättningar till en mer effektiv 
bostadsförsörjning över hela riket.  

 förslaget om att det ska bli enklare och snabbare för statliga 
myndigheter att överlåta statlig mark till kommuner i 
bostadsförsörjningssyfte 
 

Umeå kommun tillstyrker: 
 utredningens bedömning att stat och kommun behöver samverka 

mer för att kunna skapa en fungerande bostadsförsörjning och att 
staten i sammanhanget behöver kliva fram och bli tydlig i sin roll 
och i sitt ställningstagande vad gäller bostadspolitiska mål och 
åtgärder. Vidare är det positivt att belysa det gemensamma 
ansvaret kommun och stat tillsammans har för 
bostadsförsörjningen samt underlätta samverkan.   
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 Umeå kommun styrker utredningens förslag till att staten ska ta ett 
tydligare ansvar i bostadsförsörjningen och vill koppla samman 
detta förslag med en genomgång och erforderliga justeringar av 
såväl sektorsintressen och myndigheters uppdrag som tangerar 
bostadsförsörjningens stora utmaningar behöver ses över. Staten 
bör på ett mera progressivt sätt ska arbeta med att minska 
regleringar och hinder i bostadsförsörjningen. 

  
Umeå kommun saknar i betänkandet: 

 Underlagets problembild som saknar lösningar på den demografiska 
utmaningens konsekvenser för bostadsförsörjningen för en 
åldrande befolknings behov av tillgängliga bostäder 

 
Avslutningsvis 
Umeå kommun ser sammantaget positivt på ansatsen som presenteras av 
utredningen och välkomnar förslag till att effektivisera 
bostadsförsörjningsprocessen i Sverige. Vi ser stora nyttor såsom förslaget 
om att det ska bli enklare och snabbare för statliga myndigheter att 
överlåta statlig mark samt det positiva med reglering av hyresvärdars 
tillträdeskrav på nya hyresgäster; det är rimligt att fler typer av 
inkomstkällor inkluderas samt att detta även belyses.  
Det finns en viss oro att ett förslaget till att ersätta dagens 
Bostadsförsörjningsprogram till Kommunal handlingsplan signalerar att 
kommunen endast ska reagera och utföra det regeringen beslutat. Här 
riskerar den kommunala handlingsfriheten och kommuners specifika 
förutsättningar och utmaningar att inte bemötas på samma sätt som med 
gällande Bostadsförsörjningslag.  
Avslutningsvis upplever vi att de som vill realisera idéburet 
bostadsbyggande är en homogen grupp som inte står långt ifrån 
bostadsmarknaden. Måhända kan detta fokus frigöra bostäder i senare led 
– men hur stort genomslag förväntas detta få? Hur många bostäder tänker 
man att detta kan ge i slutändan? Här upplever vi en avsaknad av 
avvägning mellan hur mycket detta kan tänkas ge i relation till att lägga 
fokus och tid på andra insatser. 

Beslutsunderlag 
Yttrande i bilaga 

Beredningsansvariga 
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Bostadsförsörjningsgruppen genom Daniel Levisson 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 
augusti 2022. Svaren lämnas till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med 
kopia till fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01157 
och remissinstansens namn i ämnesraden.   
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§ 76 

 
Diarienr: KS-2022/00388 

Svar på remiss av EU-kommissionens förslag till 
industriutsläppsförordning 

Beslut 
Planeringsutskottet beslutar  
 
att avge yttrandet enligt bifogad tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har bjudits in att lämna synpunkter på EU-kommissionens 
förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat 
industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156. 
 
Enligt faktapromemorian från regeringen innehåller förslaget åtgärder som 
syftar till att effektivisera IED i att begränsa utsläpp av föroreningar, att 
säkerställa allmänhetens tillgång till information och deltagande i 
beslutsprocesser, att förenkla regelverket, att främja upptaget av 
innovationer och ny teknik, att stödja omställningen till en giftfri och 
cirkulär ekonomi, att stödja utfasningen av fossilt och minska utsläpp av 
växthusgaser. Förslaget innebär också att ytterligare verksamheter 
kommer att inkluderas och att tröskelvärdena för vissa verksamheter 
justeras. Vidare görs en ändring i deponidirektivet så att BAT-slutsatser för 
deponier kan föreskrivas. 
 
De kommunala bolagen ombads att lämna synpunkter där Umeå Energi har 
svarat. Miljö- och hälsoskydd valde att avstå från att yttra sig om remissen.  

Beslutsunderlag 
Remiss av EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning 
mm 
M2022/00853 Yttrande Umeå kommun 
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Beredningsansvariga 
Katharina Radloff, miljöstrateg 
Åsa Benckert, Umeå Energi 

Beslutet ska skickas till 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 15 
augusti 2022. Svaren skickas till m.remissvar@regeringskansliet.se och med 
kopia till anna.cedrum@regeringskansliet.se och 
cecilie.windspoll@regeringskansliet.se , diarienummer M2022/00853 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
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§ 77 

 
Diarienr: KS-2022/00389 

Svar på remiss: Boverkets rapport Översyn av 
ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad 
reglering (2021:19) dnr 2021/03790 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge svar på remiss: Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, 
Förslag till en förtydligad reglering (2021:19) dnr 2021/03790 enligt 
byggnadsnämndens förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har gett Umeå kommun möjlighet att svara på 
rubricerad remiss. Byggnadsnämnden har 2022-06-16, § 166 föreslagit att 
Umeå kommun yttrar sig enligt följande: 
 
Yttrande 
För att en ändring av en byggnad ska anses medföra en påtaglig förnyelse, 
föreslås att åtgärden bland annat ska vara bygglovs- eller 
anmälningspliktig, samt ha en sådan karaktär och omfattning att 
byggnaden påtagligt förnyas. Vad gäller det tredje kriteriet för att en åtgärd 
ska anses medföra en påtaglig förnyelse, så ser byggnadsnämnden en del 
problem med hur man praktiskt ska fastställa den ekonomiska 
investeringen (att den exempelvis överstiger ca 25 % av vad det hade 
kostat att uppföra en motsvarande byggnad). Det kan också uppstå en 
osäkerhet kring vad som mer exakt ska ingå i kostnadskalkylen, samt till hur 
stor del det ekonomiska kriteriet ska vägas in vid bedömning om huruvida 
en åtgärd är att se som påtaglig förnyelse. 
 
Förslagets goda intentioner med att förtydliga och förenkla kan därför i 
praktiken bli svåra att förvalta för byggnadsnämnden, på grund av det 
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komplexa i att fastställa att en planerad åtgärd uppfyller kriteriet om stor 
ekonomisk investering. Om byggnadsnämnden regelmässigt ska anta att 
även kriteriet om stor ekonomisk investering är uppfyllt om det gäller 
omfattande åtgärder på en betydande och avgränsbar del av byggnaden, 
kanske kriteriet om stor ekonomisk investering bör få en mindre viktig roll. 
Av förslaget framgår att stor ekonomisk investering ska bedömas i 
förhållande till vad det hade kostat att uppföra en byggnad av motsvarande 
storlek och karaktär. Dessutom ska investeringen också i absoluta tal vara 
stor. 
 
Om uppgifterna om investeringens storlek fram för allt ska komma från 
byggherre, vad händer om det senare framkommer att den ekonomiska 
investeringen de facto blev av en helt annan storlek? Kan ett 
byggnadsprojekt som först bedömdes att inte vara en påtaglig förnyelse 
utifrån det ekonomiska kriteriet, sedan omvärderas utifrån en faktiskt 
större ekonomisk investering? Det kan även finnas ovilja från sökande att 
lämna från sig kompletta underlag eller ett möjligt motiv för byggherrar att 
vid tillfälle lämna uppgifter som underdriver storleken på investeringen. 
En mindre ombyggnad/förnyelse kan i sig innebära en förhållandevis stor 
investering om ambitionen är hög, där exklusiva material eller tidskrävande 
byggnadstekniker används. Om projektet genomförs med hantverksmässig 
byggnadsteknik blir det i regel en högre arbetskostnad, än när 
prefabricerade lösningar eller mer industriell byggnadsteknik används. 
Problematiken nämns i förslaget, men ytterligare förtydligande kring detta 
skulle vara önskvärt. 
 
Uppgifter om investeringens storlek kan förstås också tas fram via 
schabloner, t ex branschens uppgifter om vad nybyggnation (vid tiden för 
handläggning) kostar per kvadratmeter eller liknande. Att använda detta 
tillvägagångssätt kan definitivt ge en grov uppskattning av investeringens 
storlek, men innebär också risk för felaktiga slutsatser då spannet för 
schablonerna i sig i regel är ganska stort. 
 
Umeå kommun tillstyrker förslaget med den synpunkten att kriteriet om 
stor ekonomisk investering bör få en underordnad betydelse eller 
möjligtvis helt strykas som kriterium. 
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Beslutsunderlag 
Remissen 
Byggnadsnämndens protokoll 2022-06-16, § 166 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobson 

Planeringsutskottets beslutsordning 
Planeringsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Finansdepartementet senast den 30 september 2022. Svaren bör lämnas 
per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2021/03790 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
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§ 78 

 
Diarienr: KS-2022/00027 

Informationsärenden 2022-08-09 

Beslut 
Planeringsutskottet beslutar 
 
att ärendet utgår.  
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§ 79 

 
Diarienr: KS-2022/00028 

Anmälningsärenden 2022-08-09 

Beslut 
Planeringsutskottet beslutar 
 
att godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser 
Miljömålsdagarna 2022, 7-8 september Sundsvall 
   
 
 
 


