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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

§ 179 Upprop
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar fem (5) ledamöter och två (2) tjänstgörande
ersättare, se protokollets första sida.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/001

§ 180 Val av justerande och tid för justering
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Tekniska nämnden beslutar att utse Patrik Karlsson (C) att jämte
ordförande justera dagens protokoll på Kommunhuset,
Ringsjövägen 4, Hörby, tisdagen den 16 november 2021, kl 15:30.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens
protokoll samt tid och plats för justeringen.
I tur står Patrik Karlsson (C) enligt beslutad justeringsordning av tekniska
nämnden 2020-11-12, § 200.
Yrkanden
Ordförande yrkar att Patrik Karlsson (C) utses att jämte ordförande justera
dagens protokoll på Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby, tisdagen den 15
november 2021, kl 15:30.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/002

§ 181 Initiering av nya ärenden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet

Sammanfattning av ärendet
Inga nya ärenden initieras.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/003

§ 182 Godkännande av föredragningslistan och
anmälan om jäv
Jäv
Ingen anmälan om jäv.

Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna föredragningslistan och förslag på tillkommande ärende:
Skogsgläntans förskola tillbyggnad - etapp 2 - Ludvigsborg 1:170.

Sammanfattning av ärendet
Godkänna föredragningslistan och förslag på tillkommande ärende:
Skogsgläntans förskola tillbyggnad - etapp 2 - Ludvigsborg 1:170.
Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan och förslag på
tillkommande ärende:
Skogsgläntans förskola tillbyggnad - etapp 2 - Ludvigsborg 1:170.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/004

§ 183 Protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Protokoll 2021-10-14 läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tekniska nämndens protokoll 2021-10-14.
Yrkanden
Ordförande yrkar att tekniska nämndens protokoll 2021-10-14 läggs till
handlingarna.
Beslutsordning
Ordförande ställer sitt eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-14
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/008

§ 184 Kurser och konferenser
Sammanfattning av ärendet
Inga aktuella kurser och konferenser.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/275

§ 185 Medborgarförslag om hundlatrin m.m. i
Lyby
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Avslå medborgarförslaget om hundlatrin i Lyby, med motivering
enligt förvaltningens svar.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2021-08-09 med förslag
om hundlatrin i Lyby.
Kommunfullmäktige har beslutat 2021-08-30 §166:


medborgarförslaget får ställas



medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning
och beslut.

Förvaltningens svar: Kommunservice gata/park har idag papperskorgar i
Askeröd, Östraby, Osbyholm och Ludvigsborg. I byarna Killhult, Önneköp,
Södra Rörum, Västerstad och Lyby finns idag inga papperskorgar eller hundlatriner.
Uppsättning av hundlatrin i Lyby skulle innebära en ny rutt för driftpersonalen då de vanligtvis inte besöker Lyby. Hundlatrinen i Lyby skulle
också väga ojämnt gentemot övriga byar som saknar kommunala papperskorgar.
Gata/park har besökt Lyby och bedömt att lämplig placering av hundlatrinen
saknas, då kommunen inte äger någon fastighet i området.
Förslagsställaren har bjudits in till tekniska nämndens sammanträde
2021-11-11 för att föredra medborgarförslaget.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:

Justerande



Avslå medborgarförslaget om hundlatrin i Lyby, med motivering
enligt förvaltningens svar.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att:


Avslå medborgarförslaget om hundlatrin i Lyby, med motivering
enligt förvaltningens svar.



Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-19-TN
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Avdelningschef Kommunservice
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/016

§ 186 Ekonomisk uppföljning - månadsrapport
2021-10-31
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna och överlämna månadsrapport - 2021-10-31 - med
prognos till kommunstyrelsen under försättning att tekniska nämnden
får full kompensation för projekt Sagolandet, 8 201 676 kronor,
projektnummer 9358.

Reservation mot beslutet
Muntlig reservation från Gunnar Bergquist (S).
Skriftlig reservation från Mikael Olsson (KD):
Jag Mikael Olsson reserverar mig från det beslut som togs i punkt 8
ekonomisk uppföljning på mötet den 21-11-11. Då bilagorna kom 30 min
innan mötet började, samt att de lagt in cirka 8 mille för kostnaden för
sagolandet .Under året har ekonomin svajat pga. ingen ekonom i nämnden
,men att få till oss att dessa 8 miljonerna är kostnader ink hyran på
modulbygget sagoeken och att vi ska ta kostanden för detta reserverar jag mig
emot

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden redovisar nettokostnader på -25 488 tkr för perioden,
vilket är 858 tkr bättre än budget 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna och överlämna månadsrapport - 2021-10-31 - med
prognos till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Justerande

Godkänna och överlämna månadsrapport - 2021-10-31 - med
prognos till kommunstyrelsen under försättning att tekniska nämnden
får full kompensation för projektet Sagolandet, 8 201 676 kronor,
projektnummer 9358.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-01-TN
Månadsrapport 2021-10-31
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controlleransvarig
Controller/ekonom
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/316

§ 187 Skogsgläntans förskola tillbyggnad –
etapp 2 - Ludvigsborg 1:170
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Bevilja omfördelning av beslutad investeringsbudget för ”Långaröd
upprustning” (4,0 mkr) projekt 9378 med 150 tkr för projektet
”Skogsgläntan – tillbyggnad etapp 2”.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till avdelningschef och teknisk förvaltare att genomföra
projektet ”Skogsgläntan – tillbyggnad etapp 2.”

Reservation mot beslutet
Muntlig reservation från Mikael Olsson (KD).

Sammanfattning av ärendet
Det är brist på antal förskoleplatser på Skogsgläntan i Ludvigsborg, och det
finns därför ett stort behov av att starta projektering av en tillbyggnad på
förskolan med plats för två avdelningar.
Efter projektering och framtagen kalkyl kommer ytterligare medel sökas hos
kommunstyrelsen för att kunna genomföra tillbyggnaden under 2022.
Ekonomiska konsekvenser


Beräknad kostnad för projektering 150 tkr.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.

Handläggare i ärendet: Rolf Helgesson, teknisk förvaltare
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:

Justerande



Bevilja omfördelning av beslutad investeringsbudget för ”Långaröd
upprustning” (4,0 mkr) projekt 9378 med 150 tkr för projektet
”Skogsgläntan – tillbyggnad etapp 2”.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till avdelningschef och teknisk förvaltare att genomföra
projektet ”Skogsgläntan – tillbyggnad etapp 2”.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Bevilja omfördelning av beslutad investeringsbudget för ”Långaröd
upprustning” (4,0 mkr) projekt 9378 med 150 tkr för projektet
”Skogsgläntan – tillbyggnad etapp 2”.



Drifts- och kapitalkostnader regleras i hyreskostnaden.



Uppdra till avdelningschef och teknisk förvaltare att genomföra
projektet ”Skogsgläntan – tillbyggnad etapp 2.”

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Redovisningsansvarig
Controller
Projektledare
Avdelningschef
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2018/341

§ 188 Motion angående ny driftsform för
Gata/park
Beslut
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta:


Avslå motionen enligt yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
från Kommunservice, vilket innebär att bibehålla nuvarande
organisation av kommunservice gata/park.

Sammanfattning av ärendet
Birger Larsson (L) har lämnat en motion daterad 2018-06-13 till
kommunfullmäktige med förslag:


Att allt arbete inom gata och park läggs ut på entreprenad från den 1
september 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 § 119 att:


Motionen får ställas.



Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Motionären skriver att kommuner har lagt ut vissa delar av verksamheten på
entreprenad till företag för att nå en högre effektivitet och bättre kvalitet
samtidigt som kostnaderna minskat. Kontrollen över utförandet har också
ökat under förutsättning att man lägger upp entreprenaden på rätt sätt och är
noggrann i sitt förarbete. Bland annat kan vi konstatera att det finns
synpunkter både från medborgare och tjänstemän hur våra parkytor,
kommunala inrättningar och friluftsområden sköts och ser därför ett behov av
att se över verksamheten utifrån kvalitet och kostnadseffektivitet.
2018-10-18 § 153 inkom tekniska nämnden med ett yttrande där
kommunfullmäktige föreslogs bifalla motionen. Ärendet har sedan dess
beretts av kommunledningsförvaltningen. I underlaget för organisationsförändringen (se ärende KS 2020/147) av kommunens förvaltningar har
bland annat Kommunservice Gata och Park pekats ut som en lämplig
verksamhet att konkurrensutsätta.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-11, § 11 att:


Återremittera motionen till tekniska nämnden för vidare beredning.

Yttrande från Kommunservice
Gata/park har redan idag arbetsområden som är utlagda på entreprenad
såsom gräsklippning, vinterväghållning, parkeringsövervakning,

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

lekplatsbesiktning, tömning av rännstensbrunnar, beläggningsarbeten samt
inhyrning av maskin- och entreprenadtjänster.
Externa tjänster utgör idag c:a 38 % av driftsbudgeten.
Att ta fram förfrågningsunderlag för hela verksamheten är också ett komplext
och kostnadskrävande arbete. Detta arbete föregås av upprättande utav
fullständiga skötselplaner med noggrant specificerade intervall och det är svårt
att täcka upp alla arbetsuppgifter som man idag ser som självklara. Om inte
alla arbetsuppgifter ingår i avtalet (t ex akutåtgärder), kommer dessa att
faktureras som ändrings- och tilläggsarbeten (ätor). De utökade kontrollerna
av entreprenader är ofta underskattade både tids- och kostnadsmässigt och
bör skötas av en entreprenadledare för att säkerställa genomförandet.
Kommunservice fastighet köper idag tjänsten markskötsel av Kommunservice
gata/park.
En samlad upphandling av Kommunservice gata/parkverksamhet förväntas
förmodligen tillfalla en större nationell aktör. Denna entreprenad skulle då
ersätta de avtal som Kommunservice gata/park har tecknat med de mindre,
ofta lokala entreprenörer, vilket skulle påverka det lokala näringslivet. För
Hörby kommun som arbetsgivare kan det påverka varumärket negativt och
innebära förlust av personalens kompetens och flexibilitet.
Några kommuner av de kommuner som har gata/parkverksamhet på
entreprenad har återgått till egen regi. Detta har resulterat i ett behov av
investeringsmedel för inköp av ny maskinpark eftersom tidigare maskinpark
sålts ut p g a entreprenaden.
Konsekvenserna om avtal för entreprenad tecknas är att åtta (8) årsarbetare
kan bli övertaliga på Kommunservice gata/park.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige att:


Avslå motionen enligt yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21
från Kommunservice, vilket innebär att bibehålla nuvarande
organisation av kommunservice gata/park.

Yrkanden
Mikael Olsson (KD) och Gunnar Bergquist (S) yrkar bifall till att föreslå
kommunfullmäktige att besluta avslå motionen enligt yttrande i tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 från Kommunservice, vilket innebär att bibehålla
nuvarande organisation av Kommunservice gata/park.
Beslutsordning
Ordförande ställer Mikael Olssons (KD) och Gunnar Bergquists (S) yrkande
under proposition och finner att detta bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-21-TN
Motion från Birger Larsson (L) angående ny driftsform för ”Gata och Park”
dat 2018-06-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 119
Tekniska nämndens beslut 2018-10-18, 153
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-11, § 11
Uppdrag Kommunservice gata/park 2021
Nuvarande entreprenader 2021
Omvärldsanalys av skånska kommuner 2021
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2020/238

§ 189 Medborgarförslag om skräpplockstationer
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Skräpplockarstationen får en fast plats, platsen utses i samarbete med
förslagsställaren till medborgarförslaget.



Att gata/park får i uppdrag att införskaffa dekaler för uppmärkning av
befintliga soptunnor.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2020-05-29 med förslag om
införande av skräpplockarstationer med nudgingbudskap
Tekniska nämnden beslutade 2020-09-17 att kommunservice gata/park
införskaffar en st skräpplockarstation med tillhörande påsar (3 000 st) under
en prövoperiod. När samtliga inköpta påsar gått åt, skulle en utvärdering
genomföras. Om skräpplockarstationen nyttjats väl och uppskattats av
medborgarna, fanns möjlighet att fler stationer köps in av kommunen.
Det har nu gått drygt ett år sedan skräpplockarstationen först monterades
upp. Stationen har först suttit på Tingsgatan efter önskemål från
förslagsställaren, därefter flyttats till Gamla torg. Under hösten flyttas
stationen ytterligare en gång, till Karnas backe.
Enbart hälften av påsarna har gått åt under denna period (1 500 st).
Kommunservice gata/park bedömer att fler skräpplockarstationer inte
behöver köpas in då nyttjandet är lågt. Istället fortsätter den befintliga
stationen monteras på olika platser runtom Hörby tätort.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna informationen.

Yrkanden
Mikael Olsson (KD) yrkar bifall till att:

Justerande



Skräpplockarstationen får en fast plats, platsen utses i samarbete med
förslagsställaren till medborgarförslaget.



Gata/park får i uppdrag att införskaffa dekaler för uppmärkning av
befintliga soptunnor.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer Mikael Olssons (KD) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-07-TN
Beslut tekniska nämnden 2020-09-17 §167
Beslutet skickas till
Projektledare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/256

§ 190 Parkering för särskilt ändamål Storgatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta parkering som endast får användas av
rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Flertalet kommuninvånare har gjort gata/park uppmärksam på att det önskas
en parkeringsplats för rörelsehindrade utanför Kronans apotek på Storgatan
17A. Det saknas idag en parkeringsplats för rörelsehindrade vilket försämrar
framkomligheten och gör det svårare för denna trafikantgrupp att besöka
apoteket.
Ett införande av en parkeringsplats för rörelsehindrade utanför apoteket
skulle öka tillgängligheten på platsen.
Efter införandet kommer den parkeringsplats utanför apoteket, längs med
Storgatan, som saknar fasta hinder tas i anspråk och omvandlas till en
parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade. En utjämning av
höjdskillnaden mellan trottoar och parkeringsplats kommer att anläggas av
gata/park.
Tidsbegränsningen kommer att vara 3 timmar och p-skiva kommer att krävas.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta parkering som endast får användas av
rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd.

Yrkanden
Gunnar Bergquist (S) yrkar bifall till att:

Justerande



Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta parkering som endast får användas av
rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer Gunnar Bergquists (S) yrkande under proposition och
finner att detta bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-14
Kartbild
Bild
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/315

§ 191 Ändamålsplats på Torggatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta ändamålsplats för lastning eller
lossning av tungt eller skrymmande gods på Torggatans norra sida
samt upphävande av 1266-2010:0091 Hörby kommuns lokala
trafikföreskrifter om ändamålsplats på Torggatan.

Sammanfattning av ärendet
I Torggatans östra ände finns en ändamålsplats för lastning eller lossning av
tungt eller skrymmande gods. Enligt den lokala trafikföreskriften ligger
ändamålsplatsen på Torggatans södra sida, strax väster om Nygatan. Dock har
ändamålsplatsen flyttats och ligger nu på Torggatans norra sida, cirka 50
meter väster om Nygatan. Det krävs en ny lokal trafikföreskrift med rätt
geografisk hänvisning för att föreskriften ska vara gällande.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta ändamålsplats för lastning eller
lossning av tungt eller skrymmande gods på Torggatans norra sida
samt upphävande av 1266-2010:0091 Hörby kommuns lokala
trafikföreskrifter om ändamålsplats på Torggatan.

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en lokal trafikföreskrift.



Trafikföreskriften ska innefatta ändamålsplats för lastning eller
lossning av tungt eller skrymmande gods på Torggatans norra sida
samt upphävande av 1266-2010:0091 Hörby kommuns lokala
trafikföreskrifter om ändamålsplats på Torggatan.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-18
Foto
Kartbild
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

23 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

24 (44)

Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/327

§ 192 Parkering på Västergatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en ny lokal trafikföreskrift
samt upphäva nuvarande föreskrift.



Den nya trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera
längs Västergatans norra sida, mellan Nygatan och Norregatan.



Upphävande av Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Västergatan (1266–2010:0060).

Sammanfattning av ärendet
Idag är det skyltat förbud mot att parkera på Västergatans norra sida, mellan
Nygatan och Norregatan. Enligt den lokala trafikföreskriften är det förbjudet
att parkera på Västergatans södra sida, mellan 105 meter öster om
Bollhusgatan och Nygatan. Den lokala trafikföreskriften stämmer alltså inte
överens med skyltningen på platsen.
På den södra sidan av Västergatan är det tillåtet att parkera i tre timmar under
vardagar mellan 8.00 och 20.00 samt vardagar före sön- och helgdag mellan
8.00 och 16.00 från en punkt 75 meter öster om Bollhusgatan till Nygatan. På
resterande del av Västergatans södra sida finns ingen LTF och ingen skyltning
vilket ger bilister rätt att parkera i 24 timmar längs med gatan.
Ett parkeringsförbud på Västergatans norra sida upprätthåller en god
framkomlighet på gatan samtidigt som det finns goda möjligheter för bilister
att parkera på den södra sidan.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:

Justerande



Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en ny lokal trafikföreskrift
samt upphäva nuvarande föreskrift.



Den nya trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera
längs Västergatans norra sida, mellan Nygatan och Norregatan.



Upphävande av Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Västergatan (1266–2010:0060).

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

25 (44)

Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram en ny lokal trafikföreskrift
samt upphäva nuvarande föreskrift.



Den nya trafikföreskriften ska innefatta förbud för fordon att parkera
längs Västergatans norra sida, mellan Nygatan och Norregatan.



Upphävande av Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Västergatan (1266–2010:0060).

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-26-TN
Kartbild
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

26 (44)

Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/322

§ 193 Stannande och parkering på Skolgatan och
Komministergatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram fem nya lokala
trafikföreskrifter samt upphäva de nuvarande trafikföreskrifterna.



De nya trafikföreskrifterna ska innefatta:
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Komministergatans västra sida, mellan
Elevgatan och Skolgatan.
o Förbud för fordon att parkera mellan klockan 7.00 och 17.00
längs med Komministergatans östra sida, mellan Skolgatan till
en punkt cirka 150 meter söder om.
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Komministergatan östra sida, mellan
Elevgatan till en punkt cirka 50 meter norr om.
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Skolgatans norra sida, mellan Norregatan
och Komministergatan.
o Förbud för fordon att parkera mellan klockan 7.00 och 17.00
längs med Skolgatans södra sida, mellan Komministergatan och
Norregatan.



Trafikföreskrifterna som ska upphävas är:
o 1266-2010:0152 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Skolgatan.
o 1266-2010:0153 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Skolgatan.
o 1266-2010:0151 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Komministergatan.

Sammanfattning av ärendet
Frostaskolan i Hörby omges av Skolgatan i norr och Komministergatan i
väster. Runt skolan är det skyltat både förbud mot att stanna och förbud mot
att stanna och parkera för att reglera trafiken runt skolan mellan 7.00 och
17.00 på vardagar. Närmast skolan är det skyltat förbud mot att parkera och
på andra sidan gatan är det skyltat förbud mot att både stanna och parkera.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Längst söderut är det skyltat förbud mot att stanna och parkera även närmast
skolan vilket sannolikt beror på den trånga ytan och de många utfarterna på
sträckan.
Enligt de lokala trafikföreskrifter som finns längs med Skolgatan råder det
förbud mot att parkera på Skolgatans norra sida mellan Norregatan och
Komministergatan mellan 8.00 och 16.00 under vardagar samt förbud mot att
stanna och parkera på den södra sidan. Enligt de lokala trafikföreskrifterna
som finns på Komministergatan råder det förbud att stanna och parkera på
båda sidor av gatan mellan Elevgatan och Ringsjövägen mellan 8.00 och 16.00
under vardagar.
Skyltningen som finns på platsen idag ger bättre förutsättningar för en god
trafiksäkerhet runt skolan än den trafikreglering som sker genom de lokala
trafikföreskrifterna. Tidsbegränsningen på 7-17 omfattar i högre grad de tider
då hämtning och lämning sker än 8-16. Förbuden är också bättre lokaliserade
på platsen och leder till en högre trafiksäkerhet. Förbud mot att parkera
närmast skolan ger föräldrar möjlighet att stanna vid lämning och hämtning
och förbud mot att både stanna och parkera på andra sidan gatan gör att
föräldrar inte kan släppa av sina barn här. Genom trafikregleringen tvingas
bilarna att stanna närmast skolan för lämning och hämtning, vilket gör att de
elever som åker bil till skolan aldrig behöver passera över gatan för att komma
till skolan.
För att dagens skyltning ska vara gällande krävs dock nya lokala
trafikföreskrifter på både Komministergatan och Skolgatan. Även de lokala
trafikföreskrifter som finns idag måste upphävas.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram fem nya lokala
trafikföreskrifter samt upphäva de nuvarande trafikföreskrifterna.



De nya trafikföreskrifterna ska innefatta:
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Komministergatans västra sida, mellan
Elevgatan och Skolgatan.
o Förbud för fordon att parkera mellan klockan 7.00 och 17.00
längs med Komministergatans östra sida, mellan Skolgatan till
en punkt cirka 150 meter söder om.
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Komministergatan östra sida, mellan
Elevgatan till en punkt cirka 50 meter norr om.
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Skolgatans norra sida, mellan Norregatan
och Komministergatan.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

o Förbud för fordon att parkera mellan klockan 7.00 och 17.00
längs med Skolgatans södra sida, mellan Komministergatan och
Norregatan.


Trafikföreskrifterna som ska upphävas är:
o 1266-2010:0152 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Skolgatan
o 1266-2010:0153 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Skolgatan
o 1266-2010:0151 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Komministergatan

Yrkanden
Ordförande yrkar att:


Ge avdelningschefen i uppdrag att ta fram fem nya lokala
trafikföreskrifter samt upphäva de nuvarande trafikföreskrifterna.



De nya trafikföreskrifterna ska innefatta:
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Komministergatans västra sida, mellan
Elevgatan och Skolgatan.
o Förbud för fordon att parkera mellan klockan 7.00 och 17.00
längs med Komministergatans östra sida, mellan Skolgatan till
en punkt cirka 150 meter söder om.
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Komministergatan östra sida, mellan
Elevgatan till en punkt cirka 50 meter norr om.
o Förbud för fordon att stanna eller parkera mellan klockan 7.00
och 17.00 längs med Skolgatans norra sida, mellan Norregatan
och Komministergatan.
o Förbud för fordon att parkera mellan klockan 7.00 och 17.00
längs med Skolgatans södra sida, mellan Komministergatan och
Norregatan.



Trafikföreskrifterna som ska upphävas är:
o 1266-2010:0152 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Skolgatan.
o 1266-2010:0153 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Skolgatan.
o 1266-2010:0151 Hörby kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Komministergatan.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-20-TN
Kartbild 1
Kartbild 2
Beslutet skickas till
Trafikplanerare gata/park
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/329

§ 194 Justeringsordning 2022
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna justeringsordning för tekniska nämnden 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till justeringsordning för tekniska nämnden 2022.
Justerande

Sammanträdesdag

Stefan Jepson (L)

2022-01-27

Gunnar Bergquist (S)

2022-02-24

Lars Lindwall (M)

2022-03-24

Patrik Karlsson (C)

2022-04-21

Peter Johansson (SD)

2022-05-19

Lennart Koncz (SD)

2022-06-16

Stefan Jepson (L)

2022-08-18

Gunnar Bergquist (S)

2022-09-15

Lars Lindwall (M)

2022-10-13

Patrik Karlsson (C)

2022-11-17

Peter Johansson (SD)

2022-12-15

Om ledamot, som enligt turordning skulle justera protokollet, ej har tillfälle
att närvara vid det aktuella sammanträdet, skall den tjänstgörande ersättare
som gått in i ledamotens ställe väljas till justerande.
Om 1:e vice och 2:e vice ordförande ej har tillfälle att närvara, vid
sammanträdet där enligt turordningen denne skulle justera protokoll, skall
tjänstgörande ersättare som gått in i ledamotens ställe väljas till justerande.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna justeringsordning för tekniska nämnden 2022.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna justeringsordning för tekniska nämnden 2022.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01-TN
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/330

§ 195 Ärendeplan för tekniska nämnden 2022
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna ärendeplan för tekniska nämnden 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till ärendeplan för tekniska nämnden 2022 har tagits fram.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Godkänna ärendeplan för tekniska nämnden 2022.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna ärendeplan för tekniska nämnden 2022.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01-TN
Ärendeplan tekniska nämnden 2022
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/331

§ 196 Handlingsplan Intern kontroll 2022
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna handlingsplan för Intern kontroll 2022 för tekniska
nämnden och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll enligt Kommunallagen 6 kap syftar till att säkerställa att
kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern
kontroll, det vill säga att de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande mål uppnås:


Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.



Kommunservice har tagit fram ett förslag till handlingsplan 2022 för
Intern kontroll för tekniska nämnden med följande processer/rutiner:



Organisationsbeskrivning



Post och diarieföring



Arkivering



Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning



Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess



Befattningsbeskrivning



Upphandling och avtal



Handläggningstider



Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Justerande

Godkänna handlingsplan för Intern kontroll 2022 för tekniska
nämnden och överlämnas till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna handlingsplan för Intern kontroll 2022 för
tekniska nämnden och överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01-TN
Handlingsplan Intern kontroll 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/298

§ 197 Sammanträdesdatum 2022
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Godkänna sammanträdesdagar för tekniska nämnden år 2022.

Reservation mot beslutet
Skriftlig reservation från Mikael Olsson (KD):
Jag Mikael Olsson reserverar mig från det beslut som togs i punkt 19
sammanträdesdatum 2022. Då de krockar med soc- nämnden vilket kan göra
att utvalda politiker måste välja vilken nämnd de ska närvara på.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 oktober 2021 § 162 godkände tekniska nämnden förslag för
sammanträdesdagar för 2022. Datumet för februari månad var felaktigt och
korrigeras med nytt förslag på sammanträdesdagar enligt nedan:
Presidiemöte tisdag

Nämndsammanträde torsdag

2022-01-18 kl. 08.00

2022-01-27 kl. 17:00

2022-02-15 kl. 08:00

2022-02-24 kl. 17:00

2022-03-15 kl. 08.00

2022-03-24 nämndsmöte,
budget- o plan.dagar

2022-04-12 kl. 08.00

2022-04-21 kl. 17:00

2022-05-10 kl. 08.00

2022-05-19 kl. 17:00

2022-06-07 kl. 08.00

2022-06-16 kl. 17:00

2022-08-09 kl. 08.00

2022-08-18 kl. 17:00

2022-09-06 kl. 08:00

2022-09-15 kl. 17:00

2022-10-04 kl. 08.00

2022-10-13 kl. 17:00

2022-11-08 kl. 08.00

2022-11-17 kl. 17:00

2022-12-06 kl. 08.00

2022-12-15 kl. 17:00

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna sammanträdesdagar för tekniska nämnden år
2022.

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01-TN
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/006

§ 198 Uppföljning av avdelningens arbete
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Avdelningens arbete för:
Demokrati & ledningsstöd
Rekrytering av ekonom/controller för tekniska nämnden klar.
Kund- och servicecenter
Tillhör avdelningen Kommunservice från och med 1 oktober 2021.
Receptionen utbyggd.
Gata/park
Trygghetsbelysning installeras på Nya torg.
Fastighet
Fastigheten Killhult 1:76 är förvärvad i syfte att användas som förskola.
Lokalvård
Uppstart av medverkan i Nätverk Skåne.
Måltider
Stor kostnadsökning för livsmedelsråvarorna.
Omorganisation i Frostaskolans kök pågår i syfte att förbättra kvaliteten på
maten till äldre på kommunens boenden.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Informationen noteras till protokollet.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01-TN
Uppföljning av avdelningens arbete 2021-11-11
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/007

§ 199 Medborgarnas synpunkter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Under medborgarnas synpunkter redovisas synpunkter som har kommit till
förvaltningen under oktober 2021 via appen Tipsa Hörby kommun.
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Informationen noteras till protokollet.

Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01-TN
Medborgarnas synpunkter oktober 2021
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/009

§ 200 Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förteckning över beslut fattade enligt tekniska nämndens delegationsordning
beslutad av tekniska nämnden 2021-05-20, § 83 samt förteckning över beslut
fattade enligt vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens
verksamhetsområde beslutad av förvaltningschef, tekniska nämnden 2021-0528.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för
2021-07-01 – 2021-10-31:
Tekniska nämndens ordförande, dnr TN 2021/027.002
Beslut fattade under perioden 2021-10-01 – 2021-10-31.
Enligt delegationsförteckning – Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas (A.1).
Avdelningschef, dnr TN 2021/029.009
Beslut fattade under perioden 2021-09-01 – 2021-10-31.
Enligt delegationsförteckning – Personalärenden (P.1), tecknande av avtal
(E.5) och Yttrande upplåtelse av offentlig platsmark (U.1c).
Administratör/Handläggare, dnr TN 2021/028.010
Beslut fattade under perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(Tr.4).
Projektledare gata/park, dnr TN 2021/035.002
Beslut fattade under perioden 2021-10-01 – 2021-10-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Tecknande av avtal (E.5)
Arbetsledare, dnr TN 2021/301.002
Beslut fattade under perioden 2021-10-01 – 2021-10-31.
Enligt vidaredelegationsordning – Personalärenden (P.1)
Handläggare, dnr TN 2021/215.004
Beslut fattade under perioden 2021-09-01 – 2021-09-30.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Yttrande upplåtelse av offentlig
platsmark (U.1c).

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden

Handläggare, dnr TN 2021/332.001
Beslut fattade under perioden 2021-07-01 – 2021-07-31.
Enligt vidaredelegationsförteckning – Yttrande upplåtelse av offentlig
platsmark (U.1c).
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden besluta:


Slutredovisningen av delegationsärenden godkänns.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna slutredovisningen av delegationsärenden.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-01-TN
Tekniska nämndens delegationsordning beslutad av tekniska nämnden
2021-05-20, § 83.
Vidaredelegation till befattningshavare inom tekniska nämndens
verksamhetsområde beslutad av Peter Siilak, förvaltningschef, tekniska
nämnden 2021-05-28.
Rapportlistor delegations- och vidaredelegationsbeslut för
2021-07-01 – 2021-10-31.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/010

§ 201 Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Dnr TN 2021/096.020
Skyddskommittémöte 2021-10-20.
Dnr TN 2021/111.001
Hörby museum – utredning anpassning lokal
Dnr TN 2020/161.012
Försäljning av del av fastigheten Hörby 43:47, Stavröds deponi
Dnr TN 2021/016.064
Delårsrapport för Hörby kommun 2021-08-31
Dnr TN 2021/298.004
Sammanträdesdagar och sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige
Dnr TN 2019/259.008
Avsägelse gällande uppdrag som ersättare i tekniska nämnden
Dnr TN 2019/259.009
Val av ersättare i tekniska nämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Föreslå tekniska nämnden beslut:


Godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska nämnden.

Yrkanden
Ordförande yrkar att godkänna redovisningen av meddelanden till tekniska
nämnden.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/011

§ 202 Information från avdelningschef
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Information av avdelningschef Peter Siilak om upphandling av
vinterväghållning inom Hörby kommun.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-11
Tekniska nämnden
Dnr TN 2021/012

§ 203 Tekniska nämndens ordförande
informerar
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande informerar om möte med revisionen den
10 november 2021 gällande tekniska nämndens verksamhet.
Yrkanden
Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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