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Sammanträdesdatum

2021-06-24

Tekniska nämnden
Plats och tid

Rådhus Skåne, rum 112, Sessionssalen 13:00

Beslutande

Qalinle Dayib (C)

Martin Hallingström Skoglund (S)

Jesper Persson (M)

Ewa Linder (S)

Bo Ericsson (M)

Elek Oksenfeld (S)
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Christina Höök (L) § 7
Ersättare
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Christina Höök (L)

Pia Dahlin (SD)
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Charlotte Holmgren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 68

Ekonomisk rapportering 2021
Änr TN 2021/434

Beslut


Tekniska nämnden godkänner rapporten

Sammanfattning
Ekonomisk uppföljning maj 2021.
Nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen sker dels genom månadsrapportering efter månaderna 02, 03, 04, 05, 06 eller 07, 09,
10 och 11 och dels genom delårsbokslut efter månad 08.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Tekniska nämnden godkänner rapporten

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-31
Månadsrapport maj 2021

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 69

Granskning av avtalsföljsamhet
Änr TN 2021/653

Beslut


Tekniska nämnden godkänner rapporten



Tekniska nämnden godkänner det pågående och fortsatta arbetet:
Fortsatt granskning av inkommande fakturor t.o.m 31/12-2021
Samverkansträffar med upphandling
Avtalsutformning av Mark- och anläggningsavtalet
Träff med berörda leverantörer
Utbildning i beställarkompetens (beslutad sedan tidigare)
Digitalisering av beställning (beslutad sedan tidigare)
Förtydligande av organisation på anläggning (beslutad sedan tidigare)
 Att förvaltningen i oktobernämnden ska rapportera till nämnden
om hur insatserna gällande avtalsföljsamhet förlöper.

Reservation
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S),
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) gruppen reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Nämndens behandling
Ajournering
Mötet ajourneras i 5 min

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

Yrkande
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S),
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) föreslår följande tillägg till
beslutet:
”Den socialdemokratiska gruppen yrkar på en tilläggsattsats:
Att förvaltningen lämnar en delrapport till nämndsammanträde september
2021.”
Propositionsordning
Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin
Hallingström Skoglund (S) med fleras förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut med
tillägg att förvaltningen ska i oktober rapportera till nämnden om hur
insatserna gällande avtalsföljsamhet förlöper.

Sammanfattning
Vår bedömning är att vi når längst med vår affärskultur om vi agerar fortsatt värderingsstyrt och inte sätter etik mot resultat, utan kopplar samma
de båda.
Kulturen är summan av alla våra handlingar och det ligger ett tydligt ansvar på alla våra chefer att agera som förebilder, vilket också kommunicerades vid senaste chefsdagen den 20/5-2021 (Se bilaga, Chefsdag 2021-0520)
Ryggraden i vår kultur är våra processer som formaliserar våra arbetssätt.
Vårt fortsatta arbete tillsammans med bland annat upphandlingsenheten
kommer att leda oss rätt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Tekniska nämnden godkänner rapporten



Tekniska nämnden godkänner det pågående och fortsatta arbetet:
Fortsatt granskning av inkommande fakturor t.o.m 31/21-2021
Samverkansträffar med upphandling
Avtalsutformning av Mark- och anläggningsavtalet
Träff med berörda leverantörer
Utbildning i beställarkompetens (beslutad sedan tidigare)
Digitalisering av beställning (beslutad sedan tidigare)
Förtydligande av organisation på anläggning (beslutad sedan tidigare)

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-31
Rapport avtalsföljsamhet
Utlåtande avtalsföljsamhet
Minnesanteckningar JKN 2021_05_03
Chefsdag 2021_05_20
Granskning avtalsföljsamhet 2021 – Tekniska förvaltningen 2021_06_01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 70

Redovisning av obesvarade och besvarade
medborgarförslag 2021
Änr TN 2021/1275

Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige



Att godkänna redovisningen

Sammanfattning
Kommunfullmäktige får enligt 5 kap 23 § Kommunallagen överlåta till
styrelse eller nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom
medborgarförslag, utom i de fall som anges i 1§.
Nämnden skall två gånger per år informera fullmäktige om de beslut
som fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som inte avgjorts inom cirka ett år från det att förslagen väcktes i
fullmäktige. Redovisningarna ska redovisas vid fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Förvaltningen överlämnar bilagda förteckningar över besvarade
medborgarförslag samt medborgarförslag som är under beredning
fr.o.m. 1 januari 2021 – 31 maj 2021.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige



Utdragsbestyrkande

Att godkänna redovisningen

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-01
Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 71

Ny totalkalkyl centrala reningsverket
Änr TN 2018/2056

Beslut
Föreslå kommunstyrelsen:


Att godkänna en ny totalkalkyl om 684 miljoner kronor.

Reservation
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S),
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) gruppen reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Nämndens behandling
Yrkande
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S),
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) föreslår tekniska nämnden
att besluta enligt följande:
”Att Tekniska nämnden Föreslår kommunstyrelsen:
Att godkänna en ny totalkalkyl med ett absolut kostnadstak för förvaltningen om 684 miljoner kronor, för Centrala reningsverkets nu aktuella
utformning och funktion, samt att övriga delar i gällande startbesked skall
kvarstår.
Att Tekniska nämnden för egen del beslutar att solpaneler är en prioriterad
åtgärd för att stärka möjligheten att långsiktigt skapa energipositiva processer och uppdrar förvaltningen att ytterligare förstärka viljeinriktningen
i de kommunövergripande samarbeten som pågår gällande Centrala reningsverket.”

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Tekniska nämnden

2021-06-24

Propositionsordning
Ordförande ställer tekniska förvaltningens förslag till beslut mot Martin
Hallingström Skoglunds (S) med fleras förslag till beslut och finner att
tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång ja
för tekniska förvaltningens förslag och nej för Martin Hallingström
Skoglunds (S) med fleras förslag.
Med 8 ja röster, Jesper Persson (M), Bo Ericsson (M), Christina Höök (L),
Erik Jönsson (KD), Bo Nilsson (SD), Ulf Börkell (SD), Bengt Håkansson (SD)
och Qalinle Dayib (C) och 3 nej röster, Martin Hallingström Skoglund (S),
Ewa Linder (S) och Elek Oksenfeld (S) beslutar tekniska nämnden enligt
förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Styrgruppen för CRV har arbetat fram en ny slutprognos som innefattar
bedömningar av pågående och kommande delkontrakt.
Slutprognosen innehåller även en utökning av den tidigare fastställda
investeringen med ett lågspänningsverk.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Föreslå kommunstyrelsen:


Att godkänna en ny totalkalkyl om 684 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-10
KS 2020/315 Igångsättningstillstånd Centrala reningsverket

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Tekniska nämnden
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TN § 72

Igångsättningstillstånd Sånnahallen
Änr TN 2021/1212

Beslut



Att av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet ombyggnation av Sånnahallen.
Att av kommunstyrelsen begära budgetreglering till 10,9 Mkr

Sammanfattning
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr.
Del av Sånnahallen i Åhus byggs om och till för att tillskapa en större yta för
spelare och publik och skapa en mötesplats för föreningar och besökare i
samband med träning, turneringar, tävlingar mm.
Om- och tillbyggnationen avser att dubbla entréytan till hallen genom att
bygga ytterligare ett våningsplan.
Kostnadsbedömningen på 10,9 Mkr för projektet baseras på en om- och tillbyggnadsyta av ca 400m2 BTA. Beslutad budget är 10 Mkr, budgetreglering
krävs med +0,9 Mkr. Frågan är hanterad i strategiska lokalgruppen (SLOK).
Projektet planeras för att upphandlas hösten 2021 och vara klart i december 2022.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden



Att av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet ombyggnation av Sånnahallen.
Att av kommunstyrelsen begära budgetreglering till 10,9 Mkr

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-25
Minnesanteckningar a-SLOK 2021-05-11
Formulär igångsättningstillstånd 2021-05-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Tekniska nämnden
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TN § 73

Igångsättningstillstånd Åhus Brandstation
Änr TN 2021/1227

Beslut




Att av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet Åhus Brandstation om- och tillbyggnad.
Att av kommunstyrelsen begära budgetreglering till 8,0 mkr.

Sammanfattning
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr.
Åhus Brandstation är projekterad för att uppfylla konceptet ”friska
brandmän”. Det blir uppdelat i rena & smutsiga zoner, nya tvättstugor
byggs med barriärtvättmaskin, flöden optimeras och all hantering av
larmställ etc. sker så att spridning av farliga partiklar minimeras. Det är
även en publik del som tillgänglighetsanpassas, hygienutrymmen tillskapas för alla och spolhallen förlängs för att kunna tvätta brandbilar på
plats.
Ärendet togs upp i SLOK 2021-03-05 att budgetreglering krävs från 7,0
mkr till 7,8 mkr enligt kalkyl i förstudierapport. Tidigare har det varit känt
att mark & grundvatten är förorenat med PFAS (omnämnt i media), omfattning och läge avseende marken har dock varit oklar. Besked från Miljöoch hälsoskyddsavdelningen är att massorna är kontaminerade vilket
innebär att höjd tas i budget för extra saneringskostnader om 0,2 mkr.
Kostnadsbedömningen för projektet baseras på framtagna systemhandlingar avseende om- och tillbyggnaden. Den bedömda kostnaden uppgår till

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

8,0 mkr och överstiger därmed den beslutade budgeten i den långsiktiga
investeringsplanen.
Projektet är planerat att påbörjas januari 2022 och vara färdigställt januari
2023.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden




Att av kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av projektet Åhus Brandstation om- och tillbyggnad.
Att av kommunstyrelsen begära budgetreglering till 8,0 mkr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-26
Räddningsnämndens protokoll 2019-04-10
Formulär igångsättningstillstånd 2021-05-26

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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TN § 74

Motion - Inför två timmars fri parkering med P-skiva i
centrum
Änr TN 2021/378

Beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:


Att anse motionen Inför 2 timmars fri parkering med P-skiva i centrum
besvarad

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom 2021-02-08 med en motion där de efterfrågar
en utredning kring möjligheten att införa 2 timmars fri parkering med Pskiva på Östra Vallgatan, Tivoligatan samt Västra Vallgatan. Samt utredning
om omfattningen av idag gällande lastplatser på nämnda gator är relevant
eller fler p-platser kan tillskapas.
Förvaltningens svar: Att införa fri parkering med P-skiva på offentlig plats
på nämnda gator är inte möjligt enligt den offentligrättsliga lagstiftningen
då Kristianstads kommun föreskrivit genom en lokal trafikföreskrift (LTF)
att parkeringsavgift ska tas ut på parkeringsplatser i centrum. Däremot har
andra åtgärder nyligen utförts för att göra Kristianstad centrum mer attraktivt för besökare genom att en ny parkeringstaxa och en ny parkeringszon har införts.
Vad gäller lastplatserna är förvaltningens uppfattning att det finns ett
fortsatt stort behov av lastplatser på berörda gator för att verksamheterna
i centrum ska kunna lasta och lossa på ett trafiksäkert och smidigt sätt utan
att behöva trafikera gågatorna.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Tekniska nämnden
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Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige:


Att anse motionen Inför 2 timmars fri parkering med P-skiva i centrum
besvarad

Beslutsunderlag
Motion 2021-02-08, Inför 2 timmars fri parkering med P-skiva i centrum
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-24
KF § 87, 2021-04-14, beslut Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon

Utdragsbestyrkande
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TN § 75

Medborgarförslag - Fler cykelpumpar i Kristianstad
Änr TN 2020/1719

Beslut


Att bevilja medborgarförslaget

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp
fler cykelpumpar i Kristianstad.
Tekniska förvaltningen delar medborgarens uppfattning om att offentliga
cykelpumpar saknas i kommunen. Således kommer cykelpump att placeras
ut i Kristianstad och i våra basorter: Arkelstorp, Degeberga, Fjälkinge,
Tollarp, Åhus och Önnestad. Totalt placeras således sju stycken cykelpumpar ut.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Att bevilja medborgarförslaget

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-06
Medborgarförslag 2020-06-13
Barnkonsekvensanalys

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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TN § 76

Medborgarförslag - Kommunala toaletter på Lilla
torg/Stora torg
Änr TN 2020/2215

Beslut


Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs
kom-munala toaletter på området Lilla torg/Stora torg som är öppna dygnet runt.
Tekniska förvaltningen har inga intentioner att anlägga några nya offentliga toaletter på torgen. Dock delas uppfattningen att antalet offentliga toaletter i Kristianstads centrum är för få. För att tillgodose allmänhetens
förfrågan angående fler toaletter har det i december 2020 tecknats en
överenskommelse mellan Kristianstads kommun och Kristianstad City som
avser allmänhetens tillgång till toaletter på följande caféer och konditori:
Duvanders, Brödboden, Darins och Fantasy.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-07
Medborgarförslag 2020-08-21
Överenskommelse angående offentliga toaletter i Kristianstads centrum
2020-12-18

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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TN § 77

Medborgarförslag - Reglering av parkering i
bostadsområden, Norra Åsum
Änr TN 2020/2250

Beslut


Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag reglering av
parkering i bostadsområdet kring Lunsvägen i Norra Åsum.
Förvaltningens svar. För att komma tillrätta med problemet har det införts
parkeringsförbud på platsen. Vidare kommer ett antal parkeringsplatser
anläggas på den nordöstra sidan av Lottavägen för att tydliggöra var det är
lämpligt att parkera på gatan.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-08-16
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-14

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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TN § 78

Medborgarförslag - Väghinder utanför Diamantens
förskola
Änr TN 2020/2251

Beslut


Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs väghinder på Tränevägen, utanför Diamantens förskola i Tollarp.
Förvaltningens svar. Då flertalet ärenden har inkommit gällande hög hastighet på Tränevägen i Tollarp kommer tekniska förvaltningen under våren
2021 utföra trafikmätningar på aktuell väg. Efter genomförd trafikmätning
kommer en analys av insamlad data genomföras och beslut fattas kring
eventuell trafiksäkerhetsåtgärd på platsen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-19
Medborgarförslag 2020-08-24

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 79

Medborgarförslag - Fler lekredskap till lekplatsen i
Tivoliparken
Änr TN 2020/2231

Beslut


Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en utökning av
lek-redskap på lekplatsen i Tivoliparken.
Förvaltningens svar. Tack för ett bra förslag. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utvecklingen av Tivoliparken. Under år 2021-2022 prioriteras, utöver den ordinarie driften, restaurering av skulpturer/vattenspel i
parken. Dock delar förvaltningen uppfattningen att en utökning av lekredskap/lekytor på sikt är en god idé. Förslaget tas således med i den kommande planeringen gällande parkens utveckling.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-19
Medborgarförslag 2020-09-30

Utdragsbestyrkande
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TN § 80

Medborgarförslag - Hundrastgård i Arkelstorp
Änr TN 2020/2235

Beslut


Att anse medborgarförslaget besvarat

Sammanfattning
Medborgare, Arkelstorp, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs
hundrastgård i Arkelstorp.
Förvaltningens svar. En hundrastgård planeras att uppföras i Arkelstorp
under år 2021. Lokaliseringen är i dagsläget inte bestämd men arbetet
pågår med att hitta en lämplig placering. Synpunkter kring behovet av en
hundrastgård på orten har även inkommit via den byastämma som hållits
tidigare år och med anledning av det uttrycka behovet i den dialogen har
ett projekt startats på tekniska förvaltningen.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden


Att anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-20
Medborgarförslag 2020-09-30

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 81

Belysning på landbygden
Änr TN 2020/2889

Beslut
Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag
 Att tillsammans med Trafikverket ta fram en belysningsplan för Kristianstads kommun.


Att tillsammans med kommunledningskontoret ta fram en reviderad
belysningspolicy, som även ser på vilket sätt belysningen kan ingå i den
digitala infrastrukturen och främja IOT (Internet of Things).



Att ta ram en nulägesanalys av all befintlig belysning.



Att senast vid nämndsammanträde i september presentera ett förslag
på hur kommunen på kort sikt löser de områden som enligt plan kommer släckas ner.

Protokollsanteckning
Martin Hallingström Skoglund (S), Ewa Linder (S), Elek Oksenfeld (S),
Thomas Nilsson (S) och Elisabeth Blomdahl (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Med anledning av det gemensamt ställda uppdraget drar den socialdemokratiska gruppen tillbaka sitt initiativärende och ställer sig bakom det nu
beslutade uppdraget”

Nämndens behandling
Hela nämnden ställer sig bakom beslutet.

Sammanfattning
En belysningsanläggning kan ha fler parter som har ansvar för olika delar
av en belysningsanläggning och detta kan skapa otydlighet kring vilken

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

part som ansvarar för vad samt att det krävs samsyn kring drift och underhåll av en belysningsanläggning.
Kommunen måste säkra dokumentationen av de belysningsanläggningar
som finns. Dessutom måste en policy och strategi framarbetas för framtida
behov och ställnings-tagande där det ingår att beskriva på vilket sätt belysningen kan ingå i den digitala infrastrukturen och främja IOT (Internet of
Things). Initialt bör en nulägesinventering inklusive beräkning av framtida
investeringsbehov samt förslag på beslut kring lösningar på de områden
som kommer släckas ner.
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra nödvändiga utredningar och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
beslut. Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att sammanställa ett
ärende som lever upp till nämndens uppdrag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 82

Redovisning av delegeringsbeslut juni 2021
Änr TN 2021/442

Beslut


Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Änr TN 2021/442, Hid TN 2021.5156
Tekniska förvaltningens delegeringsbeslut redovisas på juninämnden med
tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 83

Ordförandebeslut - Förvaltningschefens
sommarsemester 2021
Änr TN 2021/1301

Beslut


Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut –
Förvaltningschefens sommarsemester 2021

Sammanfattning
Ordförandebeslut – Förvaltningschefens sommarsemester 2021redovisas
på junimötet med tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 84

Ordförandebeslut - Tillförordnade förvaltningschefer
sommaren 2021
Änr TN 2021/1301

Beslut


Tekniska nämnden godkänner redovisningen av Ordförandebeslut Tillförordnade förvaltningschefer sommaren 2021

Sammanfattning
Ordförandebeslut – Tillförordnade förvaltningschefer sommaren 2021
redovisas på junimötet med tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2021-06-24

TN § 85

Delgivningar och informationer
Änr TN 2021/169

Beslut


Till handlingarna

Sammanfattning
Policy för bullerbidrag
Statusrapport – Genomförda beslut TN jan-juni 2021
Uppföljning medarbetare 2021
Temperaturmätare
Vattenråd
Investeringsprojekt
Information – PFOS Generell
Information – Badhusprojektet
Förvaltningschefen informerar

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

