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Tekniska förvaltningen 

I}/' 
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2 (22) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhetsplan och internbudget 2022 

Motion P-skiva 

Skrivelse från Synskadades Riksförbund 

Förbättrat inomhusklimat/ rumskyla ÄBO 

Laddstolpar ÄBO 

Brandskyddsåtgärder ÄBO 

Initiativärende - Uppdatera kommunens torgstadgar 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Tekniska nämnden 
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§ 1 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdatera föredragningslistan på så sätt att det vid 
sammanträdets öppnande väckta initiativärende om "Uppdatera kommunens 
torgstadgar" läggs till dagordningen. 

Tekniska nämnden 

fJ/J 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§2 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMlvIANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Förvaltningschef Mats Svensson informerar att tekniska nämndens utflykt som blev 
inställd i december på grund av pandemin kommer att genomföras i samband med 
nämndens sammanträde i mars. 

Tekniska nämnden 

Justering V 
6 

Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§3 

fMANTR.ADESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Dnr: TF 2022/59 

Beslut 

Tekniska nämnden föreslår personalutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna tekniska förvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2021. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet är att ledningen 
får klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året samt på vilket sätt det 
behöver förbättras. 

Uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete skulle redovisas till personalavdelningen 
senast den 30 november 2021 enligt fastställd rutin men i samband med att personal 
slutat föll detta bort och efter samråd med PU och personalavdelningen skall detta 
redovisa efter 2022 års första nämnd. 

Respektive chef och skyddsombud har besvarat frågorna i checklistan för årlig 
uppföljning. Brister som observerats i verksamheterna har genererat i 
handlingsplaner med åtgärder inom förvaltningen. Uppföljningen kommer även 
behandlads i förvaltningssamverkan. 

Brister & åtgärder 

Av årets uppföljning framgår följande. Generellt visar uppföljningen att rutinerna 
för det systematiska arbetsmiljöarbetet efterföljs, dock med vissa brister och 
åtgärder som redovisas i respektive avdelnings handlingsplan. Förvaltningen är 
fortfarande i behov av fler skyddsombud. Det saknas skyddsombud inom flera 
skyddsområden 

Tekniska nämnden 

Justerir .. il" 
c__J fl/J 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

S 1MANTRADESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 4, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå personalutskottet föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna tekniska förvaltningens uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021. 

Sänt till: 
Personalutskottet, kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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AM1vIAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§4 

Intern kontrollplan 2022 
Dnr: TF 2022/54 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna "Risk- och väsentlighetsanalys 2022" och 
"Intern kontroll 2022". 

Beskrivning av ärendet 

En risk-och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som 
finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till 
grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen. 

Kontrollområden i kontrollplanen är avtalsföljsamhet, kvalitetssäkring, 
ekonomikontroll, diarieföring och dokumenthantering. Metoder för att genomföra 
den interna kontrollen är bland annat externa mätningar, egenkontroller, nyckeltal, 
stickprov men även regelbundna samtal med budgetansvariga och löpande 
rapporteringar. Tekniska förvaltningen har gjort en "Risk- och väsentlighetsanalys" 
samt efter denna upprättat en "Intern kontrollplan 2022". 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 5, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna "Risk- och väsentlighetsanalys 2022" och 
"Intern kontroll 2022". 

Sänt till: Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

G~ 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§5 

SAMI'v!ANIRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 
Dnr: TF 2022/53 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisning av bokslut med tillhörande 
bokslutsbilagor avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och 
investeringsbudget, nyckeltal samt personalnyckeltal. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunens årsrapport 
innehålla information om förhållande som är viktiga för att bedöma kommunens 
resultat. Här ingår också att informera om händelser som är av väsentlig betydelse 
för kommunen. Som ett led i att sammanställa årsrapporten ska varje nämnd lämna 
in avvikelserapport för drift och investeringar, personalnyckeltal samt 
verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen beskriver nämnderna kortfattat 
olika händelser som inträffat under året samt en redogörelse över nämndens mål
och resultatuppföljning. 

Facklig samverkan 

Redovisning av förvaltningens bokslut med tillhörande verksamhetsberättelse 
presenteras på den förvaltningsövergripande samverkansgruppen 2022-02-21 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 6, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna redovisning av bokslut med tillhörande 
boksluts bilagor avseende verksamhetsberättelse, avvikelseanalys över drift- och 
investeringsbudget, nyckeltal samt personalnyckeltal. 

Sänt till: Kommunstyrelsen, ekonomikontoret 

Tekniska nämnden 

Justerinr: _l;v 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§6 

MlvIANTRÄDESPROTOKOll 

Sammantradesdatum 
2022-02-1 7 

Verksam hetsplan och internbudget 2022 
Dnr: TF 2021/509 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta verksamhetsplan och internbudget för 2022. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD), Benny Petersson (S), Ernst Herslow (FV) avstår att delta i 
beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om strategisk plan med budget. I den 
strategiska planen presenterar kommunfullmäktige sina övergripande mål och i 
budgeten anges vilka resurser som tilldelats under perioden. 

Facknämnderna har sedan i uppdrag att beslut om sina mål, vilket tas 
fram av respektive förvaltning och presenteras i verksamhetsplanen med tillhörande 
internbudget. I verksamhetsplanen beskrivs hur målen ska uppnås och hur de 
ekonomiska resurserna fördelats. 

Facklig samverkan 

Information och redovisning av verksamhetsplan och internbudget för 2022 
kommer att ges på tekniska förvaltningens förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp den 21 februari 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 19, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta verksamhetsplan och internbudget för 
2022. 

Sänt till: Kommunledningsförvaltningen, ekonomikontoret 

Tekniska nämnden 

Justering u r Utdraget be styrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§1 

Motion P-skiva 
Dnr: TF 2022/50 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Tekniska nämnden beslutar att anse motionen besvarad, men med reservation för 
motionens angivna införandetid som avslås. 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulf Berggren (SD) avstår att delta i beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att invänta pågående 
utredningsarbete. 
Ernst Herslow (FV) stöder Ulf Berggren (SD) återremissyrkande. Om det faller 
yrkar han avslag till motionen. 
Thomas Haraldsson (L), Agne Nilsson (C), Benny Petersson (S) yrkar bifall till 
liggande förslag. 

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

Han ställer sen liggande förslag och Ernst Herslow (FV) avslagsyrkande mot 
varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Tekniska nämnden 

/f/7 Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Beskrivning av ärendet 

I motion till kommun:fu1lmä.kåge har Centerpartiet i Hässleholm inkommit med 
förslag att: 

• Efter utredning, dock senast den 1 april 2022 itifora P-skiva i Hässleholms stads 
centrala delar. 

• En omfattande injotmationskampa'!J ska genom.foras. 

• Effekter och konsekvenser av P-skivans infarande ska noggrant dokumenteras. 

• Rapport innehållande antal parke1i11g.w1111å'rk1ri11gar p platser med p-skiva samt 
påverkan på centrumhandeln ska redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

I motionen framför motionärerna att P-skiva omgående ska införas i Hässleholms 
stads centrala delar. Som skäl anges att kommuninvånarna ska få enklare parkering 
samt att det syftar till att stärka cityhandeln. Motionärerna lyfter även fram att 
tekniska förvaltningen alltjämt har uppdrag att utreda frågan vars utredningstid 
anges till ett år. Förvaltningens tolkning av motionens andemening är att en sådan 
utredning ska tidigareläggas vartefter ett införande ska genomföras. 

Yttrande 

I den av Kommunfullmäktige beslutade" Strategisk plan 2022-2024 med Budget 2022 
och flerårsplan 2023-2024" framgår att tekniska nämnden tilldelats budget och 
därmed uppdrag att utreda frågan under 2022. Eftersom det är ett pågående och 
beslutat uppdrag för förvaltningen anses motionen som besvarad avseende 
sakfrågan. 

När det gäller frågor kring eventuell utredningstid vill förvaltningen förmedla att det 
utöver en faktisk tid för att utreda ärendet, även behövs tid för att behandla frågan 
politiskt. En utrednings eventuella slutsatser och rekommendationer ligger som stöd 
för ett beslutsfattande och en trolig effekt av ett införande antas vara förändrade 
intäkter och kostnader. För att inte omkullkasta beslutade planeringsramar i en allt 
för stor utsträckning rekommenderas att beslut som genererar ekonomiska 
konsekvenser, så långt det är möjligt hanteras i samband med en kommande 
budgetberedning. Därvidlag anser förvaltningen att den av motionärerna framförda 
tidpunkt för införande ska avslås. 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 11, följande: 

Föreslå tekniska nämnden besluta att anse motionen besvarad, men med 
reservation för motionens angivna införandetid som avslås. 

Sänt till: Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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NllvlANTRADESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§8 

Skrivelse från Synskadades Riksförbund 
Dnr: TF 2021/599 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att: 

1. Anlägga en ramp i anslutning till befintlig ändamålsplats på Järnvägsgatan 

2. Avsätta 15 000 kronor för ovanstående åtgärd 

3. Hålla en kommunikation med polis och parkeringsvakt gällande 
färdtjänstförares befogenheter att följa med personen i bilen så denne 
kommer ur bilen på ett säkert sätt 

Beskrivning av ärendet 

Synskadades riksförbund (SRF) har inkommit med skrivelse till tekniska 
förvaltningen i Hässleholm angående angöringsplats för färdtjänst på Järnvägsgatan 
vid Hässleholms C. SRF menar att taxi idag hänvisas till Magasinsgatan på västra 
sidan men att detta inte kan sammanblandas med färdtjänst. 

Det finns ett antal åtgärder som kan göras på platsen för att underlätta för personer 
med funktionsnedsättning, kopplat till skrivelsen som inkommit. Förslag på åtgärder 
är att 

anlägga en ramp i anslutning till befintlig ändamålsplats 

hålla en kommunikation med polis och parkeringsvakt gällande 
färdtjänstförares befogenheter att följa med personen i bilen så denne 
kommer ur bilen på ett säkert sätt, utan att man som förare känner stress 
eller obehag. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-08, § 10, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att 

1. Anlägga en ramp i anslutning till befintlig ändamålsplats på Järnvägsgatan 

2. Avsätta 15 000 kronor för ovanstående åtgärd 

3. Hålla en kommunikation med polis och parkeringsvakt gällande 
fardtjänstförares befogenheter att följa med personen i bilen så denne 
kommer ur bilen på ett säkert sätt 

Sänt till: SRF, tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering 

jlf? 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§9 

Förbättrat inomhusklimat/rumskyla ÄBO 
Dnr: TF 2022/68 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att teckna femåriga tilläggsavtal gällande solavskärmning 
för förbättrat inomhusklimat i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Beskrivning av ärendet 

I mars 2021 skrev tekniska förvaltningen på uppdrag av kommundirektören ett 
ärende gällande svala utrymmen i kommunens äldreboenden. Hässlehem gavs 
uppdraget att utreda åtgärder och kostnader för att tillskapa kyla/ förbättrat 
inomhusklimat i ÄBO. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-17, § 22, följande: 

Föreslå tekniska nämnden att teckna femåriga tilläggsavtal gällande solavskärmning 
för förbättrat inomhusklimat i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Sänt till: kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, Hässlehem 

Tekniska nämnden 

Justering uv Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 10 

Laddstolpar ÄBO 
Dnr: TF 2022/69 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att teckna femåriga tilläggsavtal gällande laddstolpar vid 
kommunens äldreboende förhyrda av Hässlehem AB. 

Reservationer 
Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar att ärendet avslås. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot Ernst Herslow (FV) avslagsyrkande och 
finner liggande förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

En återkommande fråga har de senaste åren varit omsorgsförvaltningens behov av 
laddstolpar för att kunna ladda sina elbilar. Det handlar främst om hemtjänstens 
och hemsjukvårdens fordon på respektive äldreboende. I dagsläget laddas fordonen 
på flera ställen i vanliga motorvärmare, vilket tar tid och kan innebära en ökad 
brandrisk. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-17, § 23, följande: 

Föreslå tekniska nämnden att teckna femåriga tilläggsavtal gällande laddstolpar vid 
kommunens äldreboende förhyrda av Hässlehem AB. 

Sänt till: kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, Hässlehem 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

18 (22) 



tvl:rvL-·\.N'TRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 11 

Brandskyddsåtgärder ÄBO 
Dnr: TF 2022/7 4 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brandskyddsåtgärder 
i äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Beskrivning av ärendet 

I mars 2021 skrev tekniska förvaltningen på uppdrag av kommundirektören fram 
ett ärende där Hässlehem gavs uppdraget att genomföra utredning gällande 
brandskydd och boendesprinklers på äldreboende som kommunen förhyr av 
bolaget. 

För samtliga åtgärder skulle det tas fram kostnader presenterade i tilläggsavtal samt 
tidplaner för åtgärderna. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-02-17, § 24, följande: 

Föreslå tekniska nämnden att teckna 15-åriga tilläggsavtal för brandskyddsåtgärder i 
äldreboenden förhyrda av Hässlehem AB. 

Sänt till: kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, Hässlehem 

Tekniska nämnden 

Justering 

<]1 /]/' 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Initiativärende - Uppdatera kommunens torgstadgar 
Dnr: TF 2022/117 

Beslut 

Att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, i dialog med HessleCity utreda och ta 
fram förslag på nya torgstadgar för vidare politiskt beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Ulf Berggren (SD) väcker under sammanträdet ett initiativärende där 
Sverigedemokraterna föreslår tekniska nämnden följande: 

Hässleholm har ett fantastiskt stortorg med stora möjligheter i kommunens kärna. 
För att kunna blomma ut och bli en mötesplats med torghandel som attraherar 
besökare till centrum ser vi i Sverigedemokraterna att en uppdatering av våra 
nuvarande torgstadgar är nödvändigt. 
Vi menar att de nu gällande torgstadgarna är föråldrade och inte kompatibla med 
möjligheterna att bedriva en god och rättvis torghandel. 
När man tar fram de nya stadgarna så ska dialog hållas med HessleCity som har god 
insyn i vad som behövs för att kunna uppdatera stadgarna på bästa sätt. 

På grund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

Att förslag på nya torgstadgar tas fram i dialog med HessleCity för politiskt 
beslut. 

Att de nya torgstadgarna ersätter de gamla. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

'"' .. ""' (j V Utdraget bestyrkes 
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Initiativärende 

"Uppdatera kommunens torgstadgar" 

Tekniska nämnden 2022-02-17 

Hässleholm har ett fantastiskt stortorg med stora möjligheter i kommunens 

kärna. För att kunna blomma ut och bli en mötesplats med torghandel som 

attraherar besökare till centrum ser vi i Sverigedemokraterna att en 

uppdatering av våra nuvarande torgstadgar är nödvändigt. 

Vi menar att de nu gällande torgstadgarna är föråldrade och inte kompatibla 

med möjligheterna att bedriva en god och rättvis torghandel. 

När man tar fram de nya stadgarna så ska dialog hållas med HessleCity som har 

god insyn i vad som behövs för att kunna uppdatera stadgarna på bästa sätt. 

På grund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att förslag på nya torgstadgar tas fram i dialog med HessleCity för politiskt 

beslut. 

-Att de nya torgstadgarna ersätter de gamla. 

~ 
Ulf Berggren (SD) 



Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2022/46-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll - angående framställningar till och 
yttringar över remiss från byggnadsnämnd och lantmäterimyndigheten angående 
bygglov och fastighetsbildning 2021. 

TF 2021/19-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll - angående framställningar till och 
yttringar över remiss från byggnadsnämnd och lantmäterimyndigheten angående 
bygglov och fastighetsbildning 2020. 

TF 2021/602-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll December 2021 

TF 2022/16-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll Januari 2022 

Tekniska nämnden 

J"'te""• d V Utdraget bestyr1<es 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§14 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Jonatan Jeppsson Norberg informerar om termer och begrepp inom området mark
och exploatering, som efterfrågades av Ingrid Nyman (S) på föregående 
sammanträde. 

Pia Litbo lyfter en fråga kring gatuskyltar och underhåll av dessa. Frågan besvaras. 

Ingrid Nyman (S) lyfter fråga om strandskydd vid Luhrsjön och detta kommer att 
tas upp vid nästkommande nämndssammanträde. 

Dnr: KLF 2020 / 1136 
Dnr: KLF 2021/815 
Dnr: KLF 2021/548 
Dnr: KLF 2021 / 468 
Dnr: KLF 2021/634 
Dnr: KLF 2021/22 
Dnr: KLF 2020/219 
Dnr: KLF 2021/721 
Dnr: KLF 2021/789 

Tekniska nämnden 

Dnr: KLF 2020/672 
Dnr: M-2021-2904 
Dnr: M-2022-404 
Dnr: BN 2015-001004 
Dnr: KLF 2021 / 462 
M-2021 -3310 
M-2022-457 
M-2022-523 
M-2022-491 

Utdraget bestyrkas 
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