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kommun 

Tekniska nämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Tekniska förvaltningen, 2020-11-26, kl. 13:30-15:30 

Torsten Nilsson (M), ordförande 
Ulf Berggren (SD), 1 :e vice ordförande 
Benny Petersson (S) 2:e vice ordförande 
Thomas Haraldsson (L) 
Pia Litbo (S) 
Kristoffer Manno (C) 
Ernst Herslow (FV) 
Ken Andersson Breisch (SD) 
Patrik Persson (SD) 

Andreas Novotny (M) ersätter Roger Wirödal (KD) 
Ingrid Nyman (S) ersätter Rickard Burman (S 

Urban Widmark (M) 

Mats Svensson, förvaltningschef 
Tobias Oscarsson, verksamhetsutvecklare 
Annika Johansson, nämndsekreterare 

Ulf Berggren (SD) 

Tekniska förvaltningen, 2020-12-01 kl. 12:00 

§89 - §100 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Tekniska nämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Tekniska nämnden 

2020-11-26 

2020-12-02 

2020-12-23 

Tekniska förvaltningen 

····· ·· ... . .. . .. ... .... ... . ··· ··· ·· ·· ·· ··· ···· 
An · Johan 

Utdraget bestyrkes 
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~ 
Sammanträdesdatum 
2020-11 -26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Innehållsförteckning 

Godkänna dagordning 

I nformationsärende 

Ekonomi information 

Ändring av föredragningslistan 

Månadsuppföljning per 2020-10-31 

Sammanträdesdagar 2020 för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott 

Godkännande av avsiktsförklaring 

Försäljning av Stoby 53:9 

Utveckla stadsbilden genom placering av järnvägsvagn med 
servering vid Stortorget 

Initiativärende - Skapa en spännande Torlekplats 

Anmälan av delegationsbeslut 

Övriga anmälningar 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

§ 89 

§ 90 

§ 91 

§ 92 

§ 93 

§ 94 

§ 95 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 89 

Godkänna dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Föreslagen dagordning godkänns med ändring enligt § 92, ändring av 
föredragningslistan. 

Tekniska nämnden 

Justering ~ ✓ 
-._\ 

Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 90 

lnformationsärende 

Förvaltningschef Mats Svensson informerar om: 
domslut för fiberdomen väntas komma under december månad. 
pågående arbete med budget inför 2021 
arbetet i samband med sjukhusutbyggnad, miljöutredning pågår och har hög 
prioritet. 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson informerar om SAM - systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 91 

Ekonomi information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Verksamhetsutvecklare Tobias Oscarsson redovisar ekonomirapport per den 31 
oktober 2020 med prognos på helåret samt avvikelseanalys drift och investering. 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§92 

SA:tvIM.ANTIZÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Ändring av föredragningslistan 
Dnr: 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar uppdatera föredragningslistan på så sätt att det vid 
sammanträdets öppnande väckta initiativärende, "Skapa en spännande 
Torglekplats" läggs till dagordningen. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 93 

Månadsuppföljning per 2020-10-31 
Dnr: TF 2020/631 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar godkänna tekniska förvaltningens månadsuppföljning 
per 2020-10-31 med prognos för helåret. 

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

Beskrivning av ärendet 

E nligt" Strategisk plan 2020- 2022 med budget 2020 och flerånplan 2021- 2022" framgår 
att alla nämnder ska lämna fem ekonomiska uppföljningar under året. 
Uppföljningarna utgörs av månadsuppföljning per sista februari, april och oktober 
samt delårsrapport jan-aug och årsredovisning. 

Syftet med de ekonomiska uppföljningarna är att informera och redovisa nämndens 
ekonomiska utveckling under perioden samt att ge en prognos för helåret. 
Redovisningen ska visa en korrekt bild av vad som har hänt under perioden och 
redogöra för händelser som väsentligt påverkat resultatet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-11-10, § 219, följande: 

Att föreslå tekniska nämnden godkänna tekniska förvaltningens månadsuppföljning 
per 2020-10-31 med prognos för helåret. 

Sänt till: kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 94 

Sammanträdesdagar 2020 för tekniska nämnden och 
tekniska nämndens arbetsutskott 
Dnr: TF 2020/566 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar följande: 

Att fastställa de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2021 för tekniska nämnden 
och tekniska nämndens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för tekniska nämnden och tekniska nämndens 
arbetsutskott har tagits fram. Planeringen omfattar även tider för inlämning av 
ärenden och tider för beredning. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-11-10, § 211 , följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden följande beslut: 

A tt fastställa de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2021 för tekniska nämnden 
och tekniska nämndens arbetsutskott. 

Bilaga: sammanträdestider 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Beredning 

Tisdagar 
kl. 08.30 

22/12 2020 

2/2 

2/3 

30/3 

4/5 

1/6 

3/8 

7/9 

5/10 

26/10 

7/12 

Mötestider 2021 

Sista Tekniska 
datum nämndens 

Inlämning Arbetsutskott 
TNAU Tisdagar kl. 
(kl. 17) 08.30 

4/1 kl. 12 12/1 

28/1 9/2 

25/2 9/3 

1/4 13/4 

29/4 11/5 

27/5 8/6 

29/7 10/8 

2/9 14/9 

30/9 12/10 

28/10 9/11 

25/11 7/12 

Tekniska förvaltningen I Administration/stab 

Tekniska 
nämnden 

Torsdagar 
kl. 13.30 

28/1 

18/2 

25/3 

29/4 

27/5 

24/6 

26/8 

30/9 

28/10 

25/11 

16/12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 95 

Godkännande av avsiktsförklaring 
Dnr: TF 2020/309 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

godkänna upprättat förslag till avsiktsförklaring på del av Läreda 436:6. 

uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna 
avsikts förklaringen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
E rnst Herslow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Under våren 2020 lämnade bolaget Mariastaden Projekt AB in en intresseanmälan 
om markanvisning på del av fastigheten Läreda 436:6, översiktskarta bifogas till 
skrivelsen. Intresseanmälan innehöll olika förslag på hur området skulle kunna 
utvecklas, bland annat innehöll förslaget utveckling av 40-80 nya bostäder. Den 
inlämnade intresseanmälan presenterades för tnau under våren 2020. Tnau gillade 
förslaget, både att det tas fram en detaljplan på området och att området anvisas till 
Mariastaden Projekt AB. 

Under sammanträdet den 12 maj 2020 beslutade tnau om att ansöka om en ny 
detaljplan på området med Mariastadens intresseanmälan som grundförslag på 
områdets utveckling, se bifogat protokollsutdrag. Efter sommaren fick 
planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan. Handläggningen uppskattas ta 
ca 16 månader fr.o.m. första kvartalet 2021. 

E fter att planavdelningen fick i uppdrag att ta fram en ny detaljplan har diskussion 
om markanvisning förts mellan tekniska förvaltningen och Mariastaden. Men 

Tekniska nämnden 

Justering qf Utdraget bestyrkes 
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SA:MMANTIZÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

eftersom det är i ett så tidigt skede har parterna kommit överens om att ta fram en 
avsikts förklaring i avvaktan på att detaljplanen arbetas fram och förutsättningarna 
klarläggs, avsiktsförklaringen (inkl. intresseanmälan) bifogas till skrivelsen. Syftet 
med avsiktsförklaringen är att beskriva parternas gemensamma ide om hur området 
ska utvecklas samt att ge Mariastaden Projekt AB en förtur att förhandla om 
markanvisningsavtal/ överlåtelseavtal i framtiden när detaljplanen kommit en bit in i 
arbetet och förutsättningarna för området klarlagts. Innehållet är väldigt generellt i 
avsiktsförklaringen och en fördelning av åtaganden och skyldigheter kommer 
regleras tydligare i framtida markanvisningsavtal/ överlåtelseavtal när det är klart 
vilka förutsättningar som detaljplanen medför. 

Eftersom tnau varit positivt inställda till att anvisa marken till Mariastaden Projekt 
AB redan från att deras intresseanmälan presenterades under våren 2020, föreslås 
därmed att tnau godkänner den framtagna avsiktsförklaringen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ingen direkt påverkan med anledning av avsiktsförklaringen. Framtida kostnader 
kan komma att uppstå i samband med genomförandet av en eventuell detaljplan på 
området. Eftersom det inte finns ett förslag på detaljplan är förutsättningarna för 
genomförandet okänt vid beslutstillfållet. 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-11 -10, § 207, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 
föreslå för tekniska nämnden om att besluta om att godkänna upprättat 
förslag till avsiktsförklaring på del av Läreda 436:6. 
föreslå för tekniska nämnden att besluta om att uppdra åt tekniska 
nämndens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 96 

Försäljning av Stoby 53:9 
Dnr: TF 2020/621 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten 
Hässleholm Stoby 53:9. 

2. uppdra åt tekniska nämndens ordförande att underteckna köpeavtalet. 

3. uppdra åt ansvarig exploateringsingenjör att underteckna köpebrev och 
övriga erforderliga handlingar som krävs för att slutföra försäljningen. 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD), Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten Hässleholm Stoby 53:9 köptes i slutet av 2010 av Hässleholms kommun 
KF 2010-11-29 § 96. Förutom att fastigheten ansågs vara strategiskt intressant så 
var den främsta anledningen till förvärvet att använda delar av fastigheten som 
bytesobjekt. Kommunen ville byta till sig mark inom det då nyligen detaljplanelagda 
industriområdet Hässleholm Nord. Marken i fråga ägdes av en stiftelse som enligt 
sina stadgar inte fick minska sitt markinnehav eller värdet på densamma. Stiftelsen 
kan alltså endast byta mark. 

Kommunen hade innan förvärvet av Stoby 53:9 ingen lämplig bytesmark. Stiftelsen 
var intresserad av ett byte som involverade betesmarken på Stoby 53:9. Efter 
kommunens köp av Stoby 53:9 överfördes betesmarken till stiftelsens fastighet och 
kommunen erhöll mark på Hässleholm Nord. Bostadshuset, ekonomibyggnader 
och ett markområde på ca 5 hektar blev kvar på fastigheten efter marköverföringen 
och utgör idag fastigheten aktuell för försäljning. 

Tekniska nämnden 

Justering 

tl Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

I takt med att tomterna för småhusbebyggelse i och runt Hässleholm tätort såldes 
såg tekniska förvaltningen i början av 2016 ett behov av att detaljplanelägga för fler 
tomter lämpliga för detta ändamål. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade i 
TNA U 2016-03-15 § 60, att uppdra Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret att 
ta fram detaljplan för småhusbebyggelse på fastigheten Stoby 53:9. På uppdrag av 
tekniska nämnden återkallades dock denna ansökan i TN 2019-08-29 § 109. E n av 
anledningarna till beslutet var att möjliggöra byte/försäljning av rubricerad fastighet. 

Försäljningen har skett via mäklare och slutpriset blev efter budgivning 
2 500 000 kronor. Utgångspriset var 1 490 000 kronor. Enligt överenskommelse i 
köpeavtalet tillträder köparen fastigheten 2021-01-04. För övriga frågor hänvisas till 
bifogat köpeavtal, se bilaga 2. 

Tekniska förvaltningen vill informera om att jämfört med ursprungsfastigheten, se 
bilaga 3, har fastighetens areal ungefär halverats vilket är en av anledningarna till att 
kommunen inte får igen hela den ursprungliga investeringen. Den andra stora 
anledningen är byggnadernas skick. E fter en tids bristande underhåll är byggnaderna 
på fastigheten idag i dåligt skick och kräver stora renoveringar, alternativt rivning. 
E n tredje anledning är att ridtältet som fanns på fastigheten är nedmonteral och sålt 
samt att ett garage rivits. 

Tekniska förvaltningen vill upplysa om vad den nya översiktsplanen som tar sikte på 
år 2040 har för planer för Stoby 53:9 och närliggande områden. I samrådsversionen 
så är delarna runt befintlig bostadsbyggnad och stall utpekat som 
"sammanhängande bostadsbebyggelse" medan resterande del av fastigheten är 
utpekad som "landsbygd", se bilaga 4. Tekniska förvaltningen vill ändå poängtera 
att detta inte betyder att fastigheten aldrig skulle kunna bli aktuell för 
bostadsbyggnation i framtiden. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Kommunen har ingen verksamhet i byggnaderna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Vid en försäljning erhåller kommunen en köpeskilling om 2 500 000 kronor. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-11-10, § 208, följande: 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att: 
föreslå tekniska nämnden att besluta om att godkänna upprättat köpeavtal 
avseende försäljning av fastigheten Hässleholm Stoby 53:9. 
föreslå tekniska nämnden att uppdra åt tekniska nämndens ordförande att 
underteckna köpeavtalet. 
föreslå tekniska nämnden att uppdra åt ansvarig exploaterings.ingenjör att 
underteckna köpebrev och övriga erforderliga handlingar som krävs för att 
slutföra försäljningen. 

Sänt till: tekniska förvaltningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 97 

Utveckla stadsbilden genom placering av 
järnvägsvagn med servering vid Stortorget 
Dnr: TF 2020/592 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta tekniska förvaltningens förslag, i sin helhet, 
som sitt. 

Yrkande 
Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till liggande förslag. Kristoffer Manna (C) yrkar 
avslag till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Till Kommunfullmäktige har inkommit motion från Centerpartiet, Hässleholm, om 
placering av järnvägsvagn med servering vid Stortorget, Hässlehohn (dnr KLF 
2020/ 625). 
I motionen yrkades Kommunfullmäktige att uppdra åt berörd nämnd/ nämnder att 
föreslå: 

placering av järnvägsvagn med servering/bar vid Stortorget och 
driftformer av servering/ bar 

Tekniska nämnden fick uppdraget den 2 oktober. 
1. Förslag avseende placering av järnvägsvagn vid Stortorget: 

Placeringen är inte förenlig med gällande detaljplan. 

2. Förslag avseende driftformer av servering/bar: 
Ingår inte i Tekniska nämndens verksamhetsområde. 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SA1vIMANTRADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2020-11-10, § 205, följande: 
Att föreslå tekniska nämnden besluta att anta tekniska förvaltningens förslag, i sin 
helhet, som sitt 

Sänt till: 
Tekniska nämnden, kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Justering 

Lf- Utdraget bestyrkes 
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SAM1v1ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 98

Initiativärende - Skapa en spännande Torglekplats 
Dnr: TF 2020/687 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att förverkliga en torglekplats på Stortorget i Hässleholm enligt 
inlämnat initiativärende. 

Beskrivning av ärendet 

Benny Petersson (S) väcker under sammanträdet ett initiativärende där 
Socialdemokraterna föreslår tekniska fö1valtningen att fö1verkliga en spännande 
lekplats på Stortorget i I lässleholm. 

Bilaga: Initiativärende (S) 

Sänt till: Tekniska fö1valtningen 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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2020-11-12 

Initiativärende till Tekniska nämnden 

Skapa en spännande Torglekplats. 

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande och trygg miljö. Att utomhuslek är hälsofrämjande är 
väldokumenterat. Under hela 2000-talet har det diskuterats i alla möjliga sammanhang 
utformningen av Stortorget och dess betydelse för innevånarna. Handeln har ofta synpunkter på 
tillgängligheten och utbudet och många upplever torget som tomt o trist i vardagen. Detta vill vi nu 
förändra med ett förslag om att bygga en spännande lekplats på torget. Att skapa en attraktion som 
inte kostar deltagaren eller nyttjaren pengar är både solidariskt och attraktivt för alla. Vi tror att 
denna lekplats kommer att stimulera handeln vid torget och på gatorna däri kring. Centrum handeln 
har stor fördel av att barnfamiljer kommer in till torget och stannar upp för lek. Meningen är att 
barnen själva ska utforma och skapa sin lek, inga lösa lek.redskap bör finnas eftersom det inte ska 
behövas daglig tillsyn. 

Jag yrkar därför att: Tekniska nämnden beslutar att förverkliga en torglekplats enligt ovan. 

Benny Petersson , Socialdemokraterna 
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Hässleholms 

kommun 

Tekniska nämnden 

§ 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

TF 2020/563-1 
Tekniska förvaltningen - Delegationsprotokoll 

Tekniska nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Hässleholms 
kommun 

Tekniska nämnden 

§ 100 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Ingrid Nyman (S) tar upp fråga gällande förändrat lokalbehov i Trädhuset på 
Hovadala och frågan anses besvarad. 

Dnr: KLF 2020/938 - Utökade budgetanslag - Nybyggnad förskola Västra 
Hässleholm 
Dnr: KLK 2019 /392 - Förslag till bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda 
Dnr: KLF 2020/848 - Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
Dnr: KLF 2020/408 - Förvänr av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 
Dnr: KLF 2020 / 1048 - Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 
2020 
Dnr: KFF 2020/166 - Förändrat lokalbehov - Trädhuset reviderad skrivelse 
Dnr: KLF 2020/291 - Överföring av ansvar för gymnastikhallar från kultur- och 
fritidsnämnden till tekniska nämnden 
Dnr: KLF 2020/385 - Slutlig rapportering av uppdraget "Förutsättningar och 
konsekvenser för en förbättrad samordning av all samhällsbetald trafik" 
Dnr: KLF 2020/273 - Starta kommunal förskola på obekväma tider 
Dnr: BN 2015-000256 - Hässleholm 87:38, Hässleholm 87:6, Doktorn 1, 
Hässleholm 87:50 Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl (Paradiset) 
Dnr: KFF 2020/208 - Avyttrande grusplan - Tyrs Hage 

Ansökan om bostadsanpassning -
FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE-TF 2019/340 
Mål nr: 15146-19 
Fön,altningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter 
till Tekniska nämnden för vidare handläggning 
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