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SAMMAN1R.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning § 16 

lnformationsärende § 17 

Ekonomi information § 18 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 § 19 

Ändring av parkeringsavgift, dygnsparkering § 20 

Motion om införande av hyrcykelsystem § 21 

Godkännande av köpeavtal (Vittsjö 3:165, Majagården) § 22 

Remissvar angående förslag till Kulturmiljöplan för Hässleholms stad. § 23 

Tormestorps förskola - antagande av anbud § 24 

Anmälan av delegationsbeslut § 25 

Övriga anmälningar § 26 

Tekniska nämnden 

Justering ;JI' Utdraget bestyrkas 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 16 

Godkänna dagordning 

Ärende 9 utgår från dagordningen. 

SAMlv1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Föreslagen dagordning godkänns med den ändringen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 17 

lnformationsärende 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Mats Svensson informerar: 

Ett förslag har inkommit från Jacob Karlsson, K-fastigheter att vid 
anläggande av utegym i västra Hässleholm förslås kostnader för drift 
hanteras av kommunen, i befintlig budget hos tekniska nämnden. 

Pågående måltidsutredning. Beslut tas i KF den 29 / 3. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 18 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Gällande beslut i tekniska nämnden 2021-01 -28 § 5 Verksamhetsplan och 
Internbudget. Korrigering görs i ärendet och det kommer upp på nytt för beslut vid 
tekniska nämndens sammanträde 2021-03-25. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§19 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 
Dnr: TF 2020/693 

Beslut 

E n justering görs i bilaga "Verksamhetsberättelse" avseende energianvändning. 
Minskningen under året var 5,5 procent. 

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

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 förvaltningern; bokslut med tillhörande verksamhetsberättelse 
presenteras på den förvaltningsövergripande samverkansgruppen 21 januari 2021. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -02-09, § 26, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna redovisning av bokslut med tillhörande 
bokslutsbilagor avseende verksamhets berättelse, avvikelseanalys över drift- och 
investeringsbudget, nyckeltal samt personalnyckeltal. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen, ekonomikontoret 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

/JP 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 20 

Ändring av parkeringsavgift, dygnsparkering 
Dnr: TF 2021 /17 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

Anta förslag om att höja dygnsparkering vid Norra Station från dagens 
10 kr/ dygn till 20 kr/ dygn. Detta för att täcka kostnader och få en 
omsättning av bilar och ordning i staden. 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD), E rnst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV) yrkar på oförändrad taxa. 
Urban Widmark (M), Benny Petersson (S) yrkar att de ska tydliggöras i förslaget 
vilka parkeringsplatser detta gäller. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot förslag om oförändrad taxa mot varandra 
och finner liggande förslag till beslut bifallet. 
Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för liggande förslag. Nej-röst för oförändrad taxa. 
8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Andreas Novotny 
(M), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S), Kristoffer Manno (C), Urban Widmark (M), 
Torsten Nilsson (M) 
Följande röstar nej: Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson 
Breisch (SD). 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Urban Widmark (M), Benny 
Petersson (S) yrkande att tydliggöra förslaget vilka parkeringsplatser detta gäller. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Samtliga ledamöter bifallet det förslaget. 

Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag med tillägg att 
förtydliga ärendet med vilka parkeringsplatser avgiften gäller. 

Beskrivning av ärendet 

Parkeringsavgift för dygnsparkering är idag satt till 10 kr/dygn. Förslag till ny taxa 
är 20 kr/ dygn. Detta för att täcka kostnader och få en omsättning av bilar och 
ordning i staden. 

Sett till kostnad för drift och underhåll samt upprustning av parkeringar är detta ett 
lågt satt belopp men med hänsyn till dagens avgift är detta ett steg i rätt riktning. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Blir dubbelt så dyrt men fortfarande en relativt billig parkering 

Ekonomiska konsekvenser 

Att kostnader för våra arbeten kring parkeringsplatser går mer och mer åt 
själv finansiering. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021 -02-09, § 34, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

Anta förslag om att höja dygnsparkering från dagens 10 kr/ dygn till 
20 kr/ dygn. Detta för att täcka kostnader och få en omsättning av bilar och 
ordning i staden. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 21 

Motion om införande av hyrcykelsystem 
Dnr: TF 2021/27 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Benny Petersson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Urban Widmark (M), Thomas Haraldsson (L), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson 
Breisch (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 
Benny Petersson (S), Ingrid Nyman (S) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot förslag att bifalla motionen mot varandra 
och finner liggande förslag till beslut bifallet. 
Votering begärs. 
Följande voteringsordning godkänns: 
Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för att bifalla motionen. 
8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 
Följande röstar ja: Ulf Berggren (SD), Thomas Haraldsson (L), Andreas Novotny 
(M), Kristoffer Manno (C), Ernst Herslow (FV), Ken Andersson Breisch (SD), 
Urban Widmark (M), Torsten N ilsson (M) 
Följande röstar nej: Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ingrid Nyman (S) 

Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Socialdemokraterna i Hässleholm har inkommit med en motion, se bilaga, där man 
beskriver hur ett hyrcykelsystem skulle kunna bidra till ökad pendling med cykel 
men också hur man kan öka cyklingen för turismen mot ett hållbarare samhälle. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMtvlANTRÄDESPROTOKOll 

Sam manträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Man beskriver hur andra kommuner infört hyrcykelsystem med olika organisationer 
och system för betalning och finansiering. 

Socialdemokraterna yrkar att tekniska nämnden dels inför ett hyrcykelsystem och 
dels att tekniska nämnden skall utreda förutsättningarna och modell för 
medfinansiering, exempelvis sponsring, försäljning av reklamytor mm. 

Möjligheter att införa hyrcykelsystem i Hässleholm 

Under 2016 har Tyrens tagit fram en utredning, för Hässleholms kommuns räkning, 
med fokus att införa hyrcykelsystem i Hässleholm och dess förutsättningar. En 
utredning som motionen efterfrågar finns därmed redan men en del bör ses över 
ytterligare och vidareutvecklas. 

Nedan ses en tabell hämtat från Tyrens utredning med uppskattade kostnader 
(2016) för olika typer av lösningar uppdelat på uppförande- och driftkostnad. 
Viktigt att tänka på här är aktiviteter och följder som hamnar på driften och den 
aktören, exempelvis flytt av cyklar för att hålla stationerna aktiva med tillräckligt 
många platser lediga och tillräckligt många cyklar inne, drift och underhåll av 
stationer samt av cyklar. 

Tabell 9 Sammanställning Uppförandekostnad 
av kostnadsbedömning 
för olika typer av 
lösningar 

Hyrcyke I system 
Enkelt manuellt (l 0 cirka l 00 000 SEK 
cyklar) (10·10 ooo SEK) 

Enkelt digitalt (20 cirka 270 000 SEK 
cyklar) (20·10 ooo +70 ooo SEK) 

Avancerat cirka 3 000 000 SEK 
stations baserat (100•30 ooo SEK) 

(l 0 stationer och l 00 
cyklar) 

Driftkostnad 

cirka 30 000 SEK/år 
(10•3 000 SEK) 

cirka 60 000 SEK/ Ar 
(20*3 000 SEK) 

cirka 2 500 000 SEK/år 
(100*25 000 SEK) 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

///J 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Utredningens slutsats 

Slutsatserna av Tyrens utredning 2016 blev enligt följande. Med anledning av att 
Hässleholm är en relativt liten stad föreligger det troligen svårigheter att lyckas med 
avancerat stationsbaserat hyrcykelsystem. Större städer har generellt enklare att 
lyckas med hyrcykelsystem än vad mindre städer har. Däremot har det historiskt sett 
visat sig vara lyckosamt att införa hyrcykelsystem i städer med låg andel cyklande. I 
Hässleholm sker endast 8% av resorna med cykel vilket skulle kunna indikera goda 
förutsättningar för att lyckas med ett hyrcykelsystem i Hässleholm. 

Den ekonomiska risken är störst med ett avancerat stationsbaserat system och minst 
med en helt manuell lösning med en station vilket motiverar valet av en enklare 
lösning. Nackdelen med den enklare manuella lösningen är emellertid att denna i 
princip endast riktar sig till turister. Betraktas istället en enkel digital lösning, likt den 
i Region Gävleborg, skulle det troligtvis vara möjligt att nå ut till både turister och 
arbetspendlare. Ur operatörens synvinkel är denna lösning också mer flexibel än en 
stationsbaserad lösning då det endast krävs vanliga cykelställ samt att det är enkelt 
att tillföra, ta bort eller flytta stationer om efterfrågan skulle variera. 

Rapporten/ utredningen har på en övergripande nivå belyst vilka förutsättningar och 
alternativa lösningar som det finns för ett hyrcykelsystem i Hässleholm. I ett 
eventuellt fortsatt arbete är det av stor vikt att undersöka hur de stora arbetsgivarna 
samt arbetspendlare och andra resenärer i Hässleholm ser på införandet av ett 
hyrcykelsystem. Vidare bör även utformning och omfattning av systemet studeras i 
detalj för att på så sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett lyckat 
hyrcykelsystem i Hässleholm 

Vidare arbete 

E tt bifall av motionen kräver ett fortsatt arbete och att avsätta resurser. Man 
behöver 

avsätta budget att vidare utreda förutsättningarna för hyrcykelsystem i 
Hässleholm 
avsätta budget för införandekostnad och årlig driftkostnad för 
hyrcykelsystem för det system som väljs 

Tekniska nämnden 

Justering 

/fil 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Tillgängligt hyrcykelsystem gör det möjligt för fler att cykelpendla och att cykla som 
turist. 

Miljökonsekvenser 

Möjlighet för fler att cykla bidrar till ett allt mer hållbart samhälle 

Ekonomiska konsekvenser 

En budget behöver avsättas för vidare utredning och implementering i 
trafiksystemet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-09, § 35, följande: 

Föreslår tekniska nämnden besluta att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 22 

Godkännande av köpeavtal (Vittsjö 3: 165, Majagården) 
Dnr: TF 2020/184 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Godkänna köpehandlingarna avseende Vittsjö 3:165 (Majagården) 

2. Uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna köpehandlingarna 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ulf Berggren (SD) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkande 
Thomas Haraldsson (L), Benny Petersson (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholm Vittsjö 3:165 (Majagården) har varit ute till försäljning via mäklare 
(HusmanHagberg Hässleholm) sedan mars 2020 och är nu redo att säljas. 
Köpehandlingar for beslut har tagits fram mellan köparen och Hässleholms 
kommun. Samtliga köpehandlingar bifogas till skrivelsen. 

Utgångspriset sattes till 4 000 000 kr vilket var genomsnittet av tre olika 
mäklarbyråers värdering av byggnaden. Intresset for fastigheten har varit låg och 
endast tre olika bud lades under tiden som fastigheten annonserades. Försäljningen 
sker till det högsta budet. D et högsta budet blev 2 200 000 kr och lades i september 
2020. De övriga buden låg på 1 mkr respektive 1,5 mkr. Eftersom försäljningen 
skett via mäklare representerar det högsta budet marknadsvärdet på fastigheten vid 
försäljnings tidpunkten. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Andra intressenter har undersökt objektet men har valt att inte lämna några bud. 
Möjliga anledningar till det låga intresset för fastigheten kan vara läget, efterfrågan, 
fastighetens skick och att detaljplanen medför risker och osäkerheter. I detaljplanen 
gäller bestämmelsen "prick-mark" för halva den befintliga byggnaden. Prick-mark 
innebär att det inte får uppföras byggnader inom området. Denna bestämmelse 
medför att det finns en risk vid eventuell ombyggnation av fastigheten att bygglov 
för ombyggnationen inte kan medges. 

Kommunen har ägt fastigheten sedan 2015 då den köptes för 9 000 000 kr. 
Hässleholms kommun var vid tillfallet i stort behov av kommunalt HVB med 
anledning av flyktingkrisen 2015. Sedan 2018 har byggnaden stått tom och ingen 
HVB-verksamhet har bedrivits i byggnaden. I kommunens strategiska 
lokalförsörjningsgrupp har representanterna för kommunens olika förvaltningar 
meddelat att det inte finns behov av byggnaden för de olika kommunala 
förvaltningarna. 

Hässleholms kommun har som mål att minska kommunens lokalyta och minska 
driftkostnaderna. Eftersom byggnaden inte används medför en försäljning en 
minskning av outnyttjad lokalyta och en besparing på driftkostnaden (200-250 
tusen/år). 

Då kommunen inte har ett behov av byggnaden föreslår tekniska förvaltningen att 
en försäljning ska ske. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Ingen verksamhet bedrivs. 

Ekonomiska konsekvenser 

2 200 000 mkr i intäkter. 

100 000 kr i mäklararvode 

Minskade driftkostnader ca 200 000 - 250 000 kr (när verksamhet inte bedrivs). 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-09, § 28, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

JJP 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

föreslå tekniska nämnden godkänna köpehandlingarna avseende Vittsjö 
3:165 (Majagården) 
föreslå tekniska nämnden att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att 
underteckna köpehandlingarna 

Sänt till: tekniska förvaltningen, köparen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

jJ/J 
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7 · Håssleholm 

Protokollsanteckning 

Ärende #10 godkännande av köpeavtal (vittsjö3:165, Majagården) 

Tekniska nämnden 2021-02-18 

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i detta beslutet då vi redan 2015 var emot att köpa in 

fastigheten för 9 milj. När fastigheten nu säljs för enbart 2,2 milj. är detta ytterligare ett bevis på 

hur hårt den okontrollerade invandringen slagit mot vår kommun 

Ulf Berggren SD 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 23 

Remissvar angående förslag till Kulturmiljöplan för 
Hässleholms stad 
Dnr: TF 2021/43 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar anta tekniska förvaltningens yttrande som sitt och 
lämna det till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen har inte några synpunkter på texten. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturmiljöplanen syftar till att användas i arbetet med att bevara och utveckla 
kulturmiljöerna i Hässleholms stad. Kulturmiljöplanen bidar till att på ett konkret 
sätt kartlägga byggnader och miljöers befintliga värden och hur dessa ska tas tillvara. 
Kulturmiljöplanen är inte juridiskt bindande, utan ska utgöra ett kunskapsunderlag 
för kulturvärden vid sammanvägning av olika intressen i samhällsplaneringen. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-09, § 32, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden anta tekniska förvaltningens yttrande som sitt och 
lämna det till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen har inte några synpunkter på texten. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

§24 

Tormestorps förskola - antagande av anbud 
Dnr: TF 2020/30 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. anta Treano Bygg AB:s anbud på 37 000 000 kronor för utförande av 
totalentreprenaden, 

2. godkänna en projektkostnad om 44 500 000 kronor, 

3. ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 42 500 000 kronor 
för nybyggnation av förskola inom Tormestorps skola, investeringsprojekt 
49653, 

4. ianspråkta anslagna ekonomiska driftsmedel år 2022 om 500 000 kronor för 
avetablering av befintlig modulförskola Tormestorp, 

5. ge starttillstånd för entreprenaden. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD), Ken Andersson Breisch (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Tilldelad investerings budget uppgår till 42 500 000 koronor vilket medför att 
projektbudgeten överskrider investeringsbudgeten med 2 000 000 kronor, men 
understiger de 10% i budgetavvikelse, i enlighet med riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun, som hade krävt ytterligare beslut i kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige. 
Hibab äger del av Kärnhusets modulförskola och kommer att avveckla denna på 
egen bekostnad medan den del som ägs av kommunen kommer att avetableras till 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2021-02-18 

en kostnad om 500 000 kronor som tekniska nämnden har kompenserats i form av 
driftbudget år 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-09, § 27, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden besluta att: 

1. anta Treano Bygg AB:s anbud på 37 000 000 kronor för utförande av 
totalentreprenaden, 
2. godkänna en projektkostnad om 44 500 000 kronor, 
3. ianspråkta anslagna ekonomiska investeringsmedel om 42 500 000 kronor 
för nybyggnation av förskola inom Tormestorps skola, investeringsprojekt 
49653, 
4. ianspråkta anslagna ekonomiska driftsmedel år 2022 om 500 000 kronor för 
avetablering av befintlig modulförskola Tormesto1p, 
5. ge starttillstånd för entreprenaden. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-18 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2021/9-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll januari 2021 

Tekniska nämnden 

Justering 

JJI' 
Utdraget bestyrkes 
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Tekniska nämnden 

§ 26 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Dnr: KLF 2021 / 57 -Avsägelse av uppdrag som ledamot i tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2020/673 - Förslag till ny prissättningsmodell angående 
återställning efter förläggning av rör och ledningar i 
kommunal mark 

D OM från Förvaltningsrätten i Malmö Mål nr 92 13-19 Bostadsanpassningsbidrag 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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