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§ 102 
        Delårsrapport 1 med helårsprognos (SBN/2021:00396) 
 

          Beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport 1 med helårsprognos. 
 

2. Samhällsbyggnadsnämndens noterar till protokollet att man tagit del av  
kommunfullmäktiges beslut att bevilja samhällsbyggnadsnämnden en 
tilläggsbudget med 500 tkr kronor för projekt 6306 Cykelgarage Tullinge 
och att kommunfullmäktige fastställt ny budget för innevarande år till 
4 440 tkr och ny budget till 5000 tkr för projekt 6306 Cykelgarage  
Tullinge. 
 

3. Samhällsbyggnadsnämnden noterar även till protokollet att man tagit del av 
kommunfullmäktiges beslut om tilläggsanslag på 4 500 tkr avseende 
ändrade redovisningsregler för exploateringsverksamheten. 

 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiseras att visa ett negativt resultat 
vid årets slut på -1,5 mnkr. I marsprognosen redovisades en prognos på -
5,7 mnkr. Avvikelsen mellan prognoserna beror till störst del på att 
nämnden antas få kompensation - tilläggsanslag - för budgeterad 
gatukostnadsersättning på 4,5 mnkr. Nämnden kommer inte få in några 
gatukostnadsersättningar på grund av ändrade redovisningsprinciper. 
 
Avvikelsen på -1,5 mnkr beror på att kapitalkostnader beräknas få en negativ 
avvikelse på -0,9 mnkr, intäkterna för tillstånd minskar med -1,0 mnkr till följd 
av Coronapandemin, bostadsanpassningsbidrag överskrider budget med -1,5 
mnkr. För övriga kostnader och personalkostnader redovisar förvaltningens 
enheter tillsammans en positiv avvikelse på +1,9 mnkr. 
 
Ärendet 
I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra 
minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive 
årsbokslutet. Två av tillfällena är delårsrapporterna, där utfallet per april och 
per augusti ligger till grund för prognoserna. Tre av rapporterna är ekonomiska 
rapporter med helårsprognoser där mars, juni och oktober ligger till grund för 
prognoserna. 
 
Ärendet föredrogs muntligt på sammanträdet av ekonomichef Madelene 
Fredriksson. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör underlag för beslutet.  
 
________________ 
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§ 103 
Idéburet offentligt partnerskap delår 1 2021 (SBN/2021:00507) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har idag inga samverkansavtal och några planer 
finns inte i dagsläget för IOP samverkansavtal. 
 
Initiativ till samverkan ska komma från den idéburna organisationen för att ett 
samverkansavtal ska ingås. Vår slutsats är därför att kommunen behöver 
informera om denna möjlighet. 
 
De långsiktiga kraven vad gäller exempelvis kompetensfrågan är en 
omständighet som försvårat samverkansavtal. Det har varit svårt att få till en 
samordning mellan ideella föreningar och upphandlad utförande 
skötselentreprenör, då skötselbeskrivningen ställer krav på utförande av 
arbetsmoment i rätt följd. 
 
Regler för när IOP samverkansavtal i Botkyrka Kommun kan ingås: 
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen. 
•      Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan,    

     där de idéburna organisationerna särskilt nämns. 
•      Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade  

     föreningsbidraget. 
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 
•      Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra  

     insatser). 
• Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 
•      Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom  

     gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut. 
 
Ärendet 
I kommunfullmäktigeuppdraget ska det prövas om civilsamhället kan vara 
utförare av verksamheten - långsiktiga samarbetsavtal. Samtliga nämnder får i 
uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara 
utförare av verksamheten och om de i så fall är möjligt att ingå  
långsiktiga samarbetsavtal. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har idag inga samverkansavtal och några planer 
finns inte i dagsläget för IOP samverkansavtal. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör underlag för beslutet.  
_______________ 
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§ 104 
 Planbesked för Skytten 1 (SBN/2021:00358) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked för ny bostadsbebyggelse 
på fastigheterna Skytten 1 och del av Tullinge 19:287 i Tullinge.  
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en begäran om planbesked som gäller 
fastigheten Skytten 1 och del av Tullinge 19:287. Begäran innebär 
upprättande av ny detaljplan för att möjliggöra fem nya flerbostadshus. 
Förslaget ska även möjliggöra för parkering i garage. Ny bebyggelse föreslås 
på befintliga parkeringsytor och på naturmark.  
 
Området för den föreslagna bebyggelsen ligger inom medeltät till gles 
stadsbygd med cirka en kilometers promenadväg till Tullinge centrum. I 
ansökan föreslås ca 119 hyresbostäder i olika lägenhetsstorlekar. Förslaget 
bidrar till fler bostäder i kollektivtrafiknära läge och en ökad blandning av 
upplåtelseformer i stadsdelen vilket gör det förenligt med översiktsplanen. 
 
Området ligger i en skogssluttning. Att ta hänsyn till den kuperade terrängen 
och naturmarken är därför viktiga planförutsättningar att beakta vid en 
eventuell planläggning.  
 
Omfattningen, exempelvis planområdets avgränsning, exploateringsgrad och 
bebyggelsens utformning utreds inom ramen för detaljplaneprocessen. 
Kommunens beslut om planbesked svarar på om det är möjligt att planlägga 
ett område. Hur området bör planläggas avgörs under planprocessen. 
 
Ärendet 
Området ligger på Tullingebergsvägen i Tullinge. I ansökan om planbesked 
föreslås ny bostadsbebyggelse som kompletterar den befintliga 
bostadsbebyggelsen som finns inom fastigheten Skytten 1.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-24, utgör 
underlag för beslutet.  
 
Protokollsanteckning 
Gabriel Melki (S), ordförande, anmäler följande protokollsanteckning: 
Nämnden tar i dagsläget inte ställning till de förslag/skisser som framkommer i 
förslaget, utan återkommer i samband med planarbetet. Däremot anser vi att 
det är av vikt att man tar hänsyn till området och den befintliga terrängen och 
att man skapar en god helhetsverkan.  
 
________________ 
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§ 105 
Planbesked för Vårsta S:5 i Bremora (SBN/2021:00359) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked för ansökan som gäller 
fastigheten Vårsta S:5 i Bremora. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en begäran om planbesked som gäller 
fastigheten Vårsta S:5. Begäran innebär upprättande av ny detaljplan för att 
möjliggöra påbyggnader på befintliga bostadshus samt nya punkthus. 
 
Området för den föreslagna bebyggelsen ligger inom gles stadsbygd med cirka 
tio minuters promenadväg till Vårsta centrum. I ansökan föreslås cirka 379 
hyresbostäder. 
 
Omfattningen, exempelvis planområdets avgränsning, exploateringsgrad och 
bebyggelsens utformning utreds inom ramen för detaljplaneprocessen. 
Kommunens beslut om planbesked svarar på om det är möjligt att planlägga 
ett område. Hur området bör planläggas avgörs under planprocessen. 
 
Ärendet 
Föreslaget planområde omfattas av gällande stadsplan över Bremora (70-12) 
som är upprättad 1968. Det aktuella området är planlagt för 12 bostadshus, 
som finns på platsen idag. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-24, utgör 
underlag för beslutet.  
 
Särskilt yttrande 
Vänsterpartiet anmäler ett särskilt yttrande till protokollet i enlighet med 
bilaga 1. 
 
Protokollsanteckning 
Gabriel Melki (S), ordförande, anmäler följande protokollsanteckning: 
Nämnden tar i dagsläget inte ställning till de förslag/skisser som framkommer i 
förslaget, utan återkommer i samband med planarbetet. Däremot anser vi att det 
är av vikt att man tar hänsyn till områdets karaktär. Vi ser också att förslaget 
om punkthusen är alldeles för hög volym och våningsantal. Vidare anser vi det 
också bra att man arbetar med gestaltningen av förslaget för att skapa ökat 
värde för området.  
 
________________ 
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§ 106 
Uppdrag att upprätta detaljplaneprogram för Kassmyraåsen 
(SBN/2021:00426) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta ett 
detaljplaneprogram för Kassmyra. Arbetet ska inledas med en dialog med 
berörda mark- och fastighetsägare om en vision/ide över hur Kassmyra 
området kan utvecklas. 
 
Sammanfattning 
Kassmyraområdet är ett område som spänner över flera hektar mark och 
inbegriper flertalet fastigheter och olika fastighetsägare. Kommunen har i sin 
översiktsplan pekat ut området som medeltät och glesbygd stadsbygd. Det 
betyder att området ger möjlighet till variation av bebyggelse. Självfallet med 
hänsyn tagen till de förutsättningar och utmaningar som finns för området, 
såsom vattenhantering, buller, m.m. Översiktsplanen anger att: 
 

- ”Kommunen vill planlägga den gamla grustäkten för bostäder och 
verksamheter. Den norra delen av området ligger tidigare i planeringen än den 
södra delen närmast Vårsta.” 
 
Kommunens planeringsstrategi syftar är å ena sidan till att förtäta och 
komplettera service och utbud i kollektivtrafiknära lägen. Å andra sidan till att 
skapa mer sammanhängande stadsbygd med en väg- och bebyggelsestruktur 
som länkar samman stadsdelar med varandra. De gröna sambanden behöver 
säkras samtidigt som en mer sammanhängande stadsbygd skapas. Då 
Kassmyra området upptar en stor yta och kan möjliggöra för ökad bebyggelse 
är det av vikt att planeringen sker stegvis och att samtal ska ske med berörda 
markägare. För att komma igång med processen är det rimligt att man därför 
arbetar fram ett detaljplanprogram för området. Planprogrammet, kan dels 
svara på hur kommunen ser på en övergripande bebyggelse, både i avseende 
till antalet bostäder men också en idé om variation, m.m. Det är dock av vikt 
att framtagandet sker i dialog och samverkan med berörda fastighetsägare. 
Syftet med planprogrammet är även att få en del förutsättningar prövade mot 
olika remissinstanser. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att 
upprätta ett detaljplaneprogram för Kassmyra. Arbetet ska inledas med en 
dialog med berörda mark- och fastighetsägare om en vision/ide över hur 
Kassmyra området kan utvecklas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-26, utgör 
underlag för beslutet.  
 
________________ 
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§ 107 
Samråd av förslag till detaljplan för Älgen – Sågaren  
(SBF/2020:00124) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
genomföra samråd med förslag till detaljplan för Älgen-Sågaren i Tumba. 
 
Sammanfattning 
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse i 
form av ca 160 lägenheter bestående av hyresrätter och trygghetsboende med 
tillhörande friytor och parkering på Botkyrkabyggens befintliga 
bostadsfastigheter Älgen 31, Älgen 32 och Sågaren 1 på Grödingevägen 
mellan Kungsvägen och Gröndalsvägen. Trafiklösningen i planförslaget 
innebär också att del av den kommunala fastigheten Tumba 8:36 regleras över 
till Botkyrkabyggens fastighet. 
 
Framtida exploatering av området ska ske med särskild hänsyn till områdets 
naturvärden och befintliga bebyggelse, dagvattenhantering och frågor kopplade 
till trafik och parkering. Förslaget syftar också till att säkra tillgången till 
sammanhängande och friytor med goda förutsättningar för rekreation och lek 
för boende i de befintliga och tillkommande lägenheterna. 
 
Detaljplan upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 
2015. Planen genomförs enligt standardförfarande.  
 
Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med 
tillhörande friytor och parkering på fastigheterna Älgen 31, Älgen 32 och 
Sågaren 1, som är centralt belägna i Tumba. Förslaget till detaljplan möjliggör 
också ett trygghetsboende och möjligheten att bygga samman detta med ett 
befintligt servicehus på den intilliggande fastigheten Tumba 8:40, som därmed 
också omfattas av detaljplanen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör underlag för  
beslutet. 
 
_______________  
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§ 108 
Antagande av detaljplan för ändring av detaljplan för  
Slagsta – Tegelbruket (SBN/2021:00142)  
 
 Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för ändring av detaljplan för 
Slagsta – Tegelbruket inom Slagsta. 
 
Sammanfattning 
Syftet med ändring av detaljplan är att utöka område planlagt för gång- och 
cykelbro, så att denna kan byggas om i ett nytt läge. Bron utgör en del av 
landskapsbilden och är särskilt påtaglig sett från Södertäljevägen (E4/E20). 
Färgsättning, utformning, skyltning och belysning ska därför studeras i 
samråd med kommunen så att god helhetsverkan uppnås. Ändringen bedöms 
inte strida mot gällande detaljplans syfte.  
 
Ärendet 
Planområdet är beläget vid E4/E20 i Slagsta. Detaljplan n för Slagsta – 
Tegelbruket (dp 56-47) laga kraft 2007 gäller för området. 
Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
 
Aktuellt område utgörs av en gång- och cykelbro över E4/E20. Bron 
sammanbinder Slagsta strand med Fittja och är viktig för tillgängligheten 
mellan de båda stadsdelarna.  
 
Området är del av landskapsbilden och särskilt påtaglig sett från 
Södertäljevägen. Med tanke på det exponerade och känsliga läget ska 
färgsättning, utformningen, skyltning och belysning särskilt studeras så att 
god helhetsverkan uppnås. 
 
Ändringen görs för att möjliggöra för utbyggnaden av Tvärförbindelse 
Södertörn.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04, utgör 
underlag för beslutet.  
 
________________ 
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§ 109 
Granskning av detaljplan för Grindstugan (SBF/2018:00213) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att gå 
ut på granskning med förslag till detaljplan för Grindstugan i Grödinge.  
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 40 bostadsenheter i 
form av enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus inom del av fastigheten 
Snäckstavik 3:110 som ligger i Grödinge intill Kagghamra tomtområde.  
 
Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och kända 
fornlämningar finns inom planområdet och i dess närhet. Aktuell detaljplan ska 
tillåta variation och husen ska anpassas till terrängen och kulturlandskapet i 
både färg och form.  
 
Efter framför allt Trafikverkets yttrande som får medhåll av Länsstyrelsen och 
med anledning av Trafikförvaltningens, Socialförvaltningens och Kagghamra 
väg- och tomtägarförenings yttranden, har samhällsbyggnadsförvaltningen valt 
att gå vidare med en åtgärdsvalstudie tillsammans med Trafikverket för väg 
570. Detta för att identifiera lämpliga åtgärdsförslag och säkerställa fortsatt 
hantering med involverade aktörer genom överenskommelser och eventuella 
avtal. För att möjliggöra detta har en gång- och cykelväg ritats i plankartan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ämnar i samband med detta också planera för 
en belyst GC-väg mellan Kagghamra och väg 569, buss 727, station 
Bergavägen. Vid busshållplatsen Bergavägen planeras det för en väderskyddad 
cykelparkering.  
 
Till följd av Trafikverkets yttrande kommer också avfallsstationen att flyttas in 
i området i stället för att ligga intill väg 570, där den låg i samrådsförslaget. 
Dessutom kommer plangränsen att flyttas för att inte inkräkta på vägområdet 
för väg 570. 
 
Som ett resultat av Vattenfalls yttrande har ett E-område på 10 gånger 10 meter 
samt ett l-område för befintlig 24 kV luftledning med en bredd på 20 meter 
ritats in i plankartan. Inom dessa områden får ingen byggnad eller annan 
anläggning etableras.  
 
Ärendet 
Planområdet ligger i Skinnarviksdalen i Grödinge, Tumba. Områdets areal är 
cirka 5 hektar. Den aktuella fastigheten ägs av en privat fastighetsägare och 
gränsar till villabebyggelsen, Kagghamra tomtområde, i öst. Gällande område 
omfattas inte av någon detaljplan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-20, utgör 
underlag för beslutet.  
 
________________ 
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§ 110  
Överlåtelse av arrende, Hallunda 4:34 (SBN/2021:00255) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna överlåtelse av arrende på del 
av fastigheten Hallunda 4:34. 
 
Sammanfattning 
Hallunda QSR arrenderar i dagsläget en del av Hallunda 4:34 för parkering och 
drive thru slinga intill restaurangen som står på en intilliggande, icke 
kommunägd mark. MAX burgers AB har köpt upp Hallunda QSR AB och 
håller på att renovera restaurangbyggnaden. Därför bör arrendet överlåtas till 
MAX burgers AB. En överlåtelse är undertecknad av frånträdande och 
tillträdande arrendator med önskemål om överlåtelse from 2021-02-01. 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner överlåtelse av 
arrende för del av fastigheten Hallunda 4:34. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18, utgör 
underlag för beslutet.  
 
_________________ 
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§ 111 
Muntlig information om redovisning av vinterunderhållet  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av 
informationen.  
 
 Sammanfattning 
 Stadmiljöchef Anders Öttenius informerar om vinterunderhållet.   
 
_________________ 
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§ 112 
Information om samråd för planprogram för Hallundavägen 
(SBN/2021:00255) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämnden tagit del av informationen 
rörande samrådshandling för planprogram för Hallundavägen.  
 
Sammanfattning 
Den 10 december 2019 uppdrog samhällsbyggnadsnämnden åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett planprogram för Hallundavägen 
inklusive intilliggande kvarter. Beslut fattades även om att hålla samråd om 
programmet.  
 
Förvaltningen har sedan dess arbetat fram en samrådshandling som nu är färdig 
att remitteras till sakägare och myndigheter samt ställas ut för allmänheten.  
 
Syftet med programmet är att förnya den fysiska miljön på ett socialt hållbart 
sätt och bidra till en mer jämlik markanvändning. Målbilden är en tät och 
levande stadsmiljö som präglas trygghet, liv och rörelse, och som stödjer 
medborgarnas vardagsliv.  
 
Förslaget innebär att Hallundavägen flyttas cirka 30 - 40 meter norrut och 
möter befintlig bebyggelse. Det möjliggör för bebyggelse även på vägens södra 
sida. Hallundavägen ges en ny sektion, där körbanan halveras och istället ger 
plats för fotgängare, cyklister samt planteringar. Två nya torg föreslås, ett i 
Norsborg och ett i Hallunda. Därutöver föreslås fickparker samt en park i 
Hallunda. Bebyggelsen föreslås uppföras i tre till sex våningar i form av slutna 
kvarter, och förslaget omfattar cirka 1000 bostäder. I vissa lägen kan 
verksamhetslokaler finnas i bottenvåningarna. Förslaget bedöms bidra till en 
levande stadsmiljö med förhöjda vistelsevärden och en ökad upplevd trygghet. 
Förslaget bedöms ha ekonomisk bärighet. Negativa miljökonsekvenser bedöms 
uppvägas av positiva förändringar ur miljöaspekt.  
 
Programförslaget går i linje med regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS), Botkyrka kommuns översiktsplan samt utvecklingsprogrammet för 
Hallunda-Norsborg.  
 
Ärendet 
Programområdet ligger i södra Hallunda-Norsborg och omfattar 
Hallundavägen samt kvarteren i norr innehållande Norsborg centrum, ett 
bostadskvarter tillhörande Botkyrkabyggen, Riksteatern, Folkets hus, Hallunda 
centrum samt Equmeniakyrkan. Området avgränsas i söder av slänten till 
tunnelbanan, i norr av Hallundastråket, samt i öst och väst av Tomtbergavägen.   
 
Ärendet föredrogs muntligt på sammanträdet av planarkitekt Susanna Findahl. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-23, utgör 
underlag för beslutet.  
________________ 
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 § 113 - § 135 
 
 
Bygglovsärenden. Publiceras ej.  
 
_________________ 
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 § 136 
 Delegationsbeslut 
 
 Beslut 
 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.  
 
 Handlingar 

         Ordförandebeslut – Anmälan av personuppgiftsincident 2021-06-02 
 
         Bygglov 2021-05-05 – 2021-06-10 
  
         Adresslista 2021-03-08 – 2021-05-11 
 
         Bostadsanpassningsbidrag 2021-03-11 – 2021-05-05 
 
         Markupplåtelser 2021-05-01 – 2021-05-31   
 

Schaktärenden 2021-05-01 – 2021-05-31  
 
Trafikanordning 2021-05-01 – 2021-05-31  
 
Fordonsärenden 2021-05-01 – 2021-05-31 
 
Mark- och exploatering februari – maj 2021 
 
______________ 
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§ 137 
Anmälningsärenden  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antecknar till protokollet att man tagit del av  
anmälningsärendena. 

 
Sammanfattning 
Minnesanteckningar bygglovsberedningen 2021-06-09. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-29 § 41 – Årsredovisning 
2020 – kommunen. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-29 § 42 – Revisionsberättelse 
och fråga om ansvarsfrihet för år 2020. 
 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-29 § 45 – Förutsättningar till 
nämndernas yttrande till Mål- och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 3025. 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOTKYRKA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-06-23 

 

 

 

 
 
 § 138 
 Förvaltningsdirektören informerar 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att nämnden tagit del av informationen. 

 
Ärendet 
Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige på sitt sammanträde igår 
beslutade att förlänga optionstiden i ramavtalet för Hallunda gård. 
 
T.f. samhällsbyggnadsdirektör Anders Öttenius tackade nämnden för gott 
samarbete under första halvåret 2021 och önskade en trevlig midsommar och 
en glad sommar.  
 
_________________ 
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