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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Elizabeth Peltola (C), ordf. 
Helen Bengtsson (S), 1:e vice ordf. 
Tomas Simonsson (M), 2:e vice ordf.  
Kent Ballovarre (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Claes Moberg (M) 
Carl-Gustaf Hansson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Peter Varland (C) ers. Helen Bengtsson (S), §§ 25–29 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Peter Varland (C) §§ 12–24  
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Elinor Johansson, utredningsingenjör, §§ 12–15 
Lars Nilsson, räddningschef, §§ 12–19 
Jeanette Karlsson, controller, § 16 
Fredrik Danielsson, produktionschef, § 24  
Caroline Stjernqvist, HR-specialist, § 25 
Lars Lund, fastighetschef, §§ 26–27 
John-Arne Sandström, skogsansvarig, § 28 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 12 Val av justerare 
 

4 
§ 13 Fastställande av dagordning 

 

5 
§ 14 Information om taxa för laddstolpar 

2022/199 

6 
§ 15 Information om laddstolpar - extern aktör 

2022/199 

7 
§ 16 Årsanalys för år 2022 

2023/20 

8 - 9 
§ 17 Tillsynsplan 2023–2026 för Räddningstjänstens 

myndighetsutövning 

2023/1 

10 - 11 

§ 18 Sotningshandläggning egensotning 
2023/26 

12 - 13 
§ 19 Val av ledamot till Räddsam Kronoberg 

2023/18 

14 - 15 
§ 20 Val till Kommunala tillgänglighetsrådet 2023–

2026 

2023/19 

16 

§ 21 Läsrättigheter i Netpublicator 
2023/30 

17 
§ 22 Redovisning av delegeringsbeslut 

2023/12 

18 
§ 23 Meddelanden 

2023/32 

19 - 20 
§ 24 Information enskilda vägar och investering 

väghyvel 

2023/25 

21 

§ 25 Arbetsmiljöuppföljning 
2023/21 

22 
§ 26 Information om försäljning av godsmagasinet 

2022/155 

23 
§ 27 Uppdatering Linnéskolan 

2019/35 

24 
§ 28 Information om kommunens skogsinnehav 

2023/35 

25 
§ 29 Strategisk information 

2023/31 

26 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 12 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden väljer Kent Ballovarre (S) som justerare. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår att nämnden väljer Kent Ballovarre (S) som 
justerare.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Elizabeth Peltolas 
(C) förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan fastställa föredragningslistan och finner att 
nämnden beslutat så.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Information om taxa för laddstolpar 
Ärendenummer TN 2022/199 
 

Sammanfattning av ärendet 
Christian Antabi från E.ON informerar om prissättning för laddstolpar. Det finns 
ingen indexering av pris, rekommendationen är att ta ett snittpris från en månad. 
E.ON ska undersöka möjligheten att per automatik justera priserna ut till kund 
när elpriserna justeras av E.ON. I annat fall får en intern process upprättas där 
man tittar på den allmänna prissättningen och gör justeringar t.ex. en 
gång/månad.  
För att undvika att platserna blir parkeringsplatser kan timdebitering efter en viss 
tid användas, till exempel 3 kr per halvtimme. Detta bör regleras med 
parkeringsskyltar. 
Om det uppstår kostnad för infrastruktur om inte elnätet räcker till får aktören stå 
för investeringskostnaderna.  
Nämnden tackar för informationen och lägger denna till handlingarna.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Information om laddstolpar - extern aktör 
Ärendenummer TN 2022/199 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Nyberg, teknisk chef och Elinor Johansson, utredningsingenjör, 
informerar om att det finns externa aktörer som är intresserade av att etablera 
laddstolpar. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Årsanalys för år 2022 
Ärendenummer TN 2023/20 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar för egen del: 
1. Tekniska nämnden godkänner ”Årsanalys 2022 Tekniska nämnden 

skattekollektivet”, inklusive bilagor, daterad 2023-02-20. 
2. Tekniska nämnden godkänner ”Årsanalys 2022 Tekniska nämnden 

taxekollektivet”, inklusive bilagor, daterad 2023-02-20. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 4 300 tkr till investeringsbudget år 

2023 och 2024 från projekt 10830 ”Förlängning N Ringvägen” till ett nytt 
strategiskt infrastrukturprojekt ”Korsningspunkt N Ringvägen – 
Ljungbyvägen” med fördelning 300 tkr år 2023 och 4 000 tkr år 2024. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 2 100 tkr till investeringsbudget år 
2023 för projekt 17481 ”Ny skola Paradisskolan”. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1 186 tkr till investeringsbudget år 
2023 för projekt 15500 ”Nytt styrsystem/fiberanslutning”. 
 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1–2 
Kommunfullmäktige punkt 3–5 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt årsanalys 2022 för tekniska nämnden, skatte- 
respektive taxekollektivet. 
Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden ska godkänna årsanalyserna samt 
lämnar förslag till kommunfullmäktige om att överföra investeringsmedel från  
projekt ”Förlängning N Ringvägen” till ett nytt strategiskt infrastrukturprojekt 
”Korsningspunkt N Ringvägen – Ljungbyvägen”, investeringsbudget till år 2023 
för projekt ”Ny skola Paradisskolan” samt investeringsbudget till år 2023 för 
projekt ”Nytt styrsystem/fiberanslutning”. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämndens årsanalys 2022, skattekollektivet daterad 2023-02-20 

• Bilaga 1 Resultatmål 2022, detaljerad redovisning daterad 2023-02-20 

• Bilaga 2 Investeringsredovisning 2022, skattekollektivet daterad 2023-02-20 

• Tekniska nämndens årsanalys 2022, taxekollektivet daterad 2023-02-20 

• Bilaga 1 Resultatmål 2022, detaljerad redovisning daterad 2023-02-20 

• Bilaga 2 Resultat och balansräkning VA, bokslut 2022 (2023-02-20) 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Tillsynsplan 2023–2026 för 
Räddningstjänstens myndighetsutövning 
Ärendenummer TN 2023/1 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden fastställer ”Tillsynsplan 2023–2026” daterad 2023-01-30. 
2. Resursfrågan inom verksamheten gällande tillsynsplan och kalkyl hanteras 

inom budgetberedningen för 2024. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska Nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten Älmhult har, inom sitt geografiska område, ansvar att utöva 
tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  
Tillsynsplanen beskriver hur Räddningstjänsten har för avsikt att bedriva sin 
tillsynsverksamhet under åren 2023–2026. Tillsynsplanen ger förutsättningarna 
och inriktningen, men även behovet för att uppfylla lagkravet.  
För de nästkommande fyra åren är det planerat 277 regelbundna tillsyner.  
Sammantaget bedöms det föreligga ett behov av utökning av tillsynshandläggare 
för att genomföra det lagstadgade uppdraget. 
 

Beslutsunderlag 
• Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-30 

• Tillsynsplan LSO och LBE 2023–2026 daterad 2023-01-30 

• Kalkyl skadeförebyggande 2023–2026 daterad 2023-01-31 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att punkt 2 förtydligas enligt följande: 
Resursfrågan inom verksamheten gällande tillsynsplan och kalkyl hanteras inom 
budgetberedningen för 2024. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan fastställa Tillsynsplan 2023–2026 
daterad 2023-01-30 och finner att nämnden beslutat så. 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Helen Bengtssons (S) 
yrkande och finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Räddningstjänsten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 18 Sotningshandläggning egensotning 
Ärendenummer TN 2023/26 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att: 
1. Utveckla rutiner för att det i samband med utskick av beslut tydligt ska 

framgå: 
o om det finns brister i taksäkerheten, 
o information om att det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa 

funktionen för dessa, 
o att dessa inte är beaktade i bedömningen för beslut. 

2. Genomföra dialogmöte angående taksäkerhet och säker arbetsmiljö med de 
sotarentreprenörer som anlitas i kommunen, samt uppmärksamma detta 
genom informationskampanj. 

3. Räddningstjänsten tillsammans med kommunens upphandlade sotare ser över 
möjligheterna att på ett konstruktivt sätt hantera brister i taksäkerheten i 
samband med brandskyddskontroll. Här ska miljö- och byggförvaltningen 
beredas möjlighet att delta. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten har från länsstyrelsen fått två beslut om att taksäkerheten inte 
ska tas med i bedömningen vid ett beslut om att bevilja eller avslå en ansökan 
om egensotning, utan detta ska hanteras av den nämnd som svarar för Plan- och 
bygglagen och myndighetsutövning utifrån denna lag. 
De ärenden som länsstyrelsen har beslutat att Räddningstjänsten ska utföra 
rättelse på eller har upphävt, ska också handläggas skyndsamt samt delges till 
berörd fastighetsägare eller den som ansökt om egensotning. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
För information 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 19 Val av ledamot till Räddsam Kronoberg 
Ärendenummer TN 2023/18 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden utser följande representanter till Räddsam Kronoberg: 

Helen Bengtsson (S) till ordinarie ledamot. 
Jakob Willborg (M) till ersättare. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska Nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsterna i Kronoberg har omvandlats från en ekonomisk förening till 
att vara ett samarbetsforum för länets räddningstjänster.  
Tekniska nämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 
Räddsam Kronoberg. 
 

Beslutsunderlag 
• Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31 

• Avsiktsförklaring Räddsam Kronoberg daterad 2022-10-24 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår Helen Bengtsson (S) som ledamot i Räddsam 
Kronoberg. 
Tomas Simonsson (M) föreslår Jakob Willborg (M) som ersättare i Räddsam 
Kronoberg. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta att utse Helen Bengtsson 
(S) och Jakob Willborg (M) till ledamot respektive ersättare och finner att 
nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Valda 
Räddningstjänsten 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 20 Val till Kommunala tillgänglighetsrådet 2023–
2026 
Ärendenummer TN 2023/19 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden väljer följande representanter till kommunala 

pensionärsrådet 2023–2026: 
Elizabeth Peltola (C) till ordinarie ledamot. 
Claes Moberg (M) till ersättare. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har att välja en ledamot och en ersättare till kommunala 
pensionärsrådet mandatperioden 2023–2026.  

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) föreslår Elizabeth Peltola som ordinarie ledamot.  
Tomas Simonsson (M) föreslår Claes Moberg (M) som ersättare. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta att utse Elizabeth Peltola 
(C) och Claes Moberg (M) till ledamot respektive ersättare och finner att 
nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Valda 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

16



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 21 Läsrättigheter i Netpublicator 
Ärendenummer TN 2023/30 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Följande ska ha läsrättigheter att se nämndens kallelse med tillhörande 

handlingar, med undantag av sekretess, som publiceras i Netpublicator: 

• Samtliga förtroendevalda politiker i Älmhults kommun som har sitt 
uppdrag via ett politiskt parti. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utökade läsrättigheter i Netpublicator till tekniska nämndens 
sammanträdeshandlingar efterfrågas. Om någon annan än tekniska nämnden har 
behörighet att se sammanträdeshandlingar i Netpublicator, innebär detta att 
handlingarna blir allmänna i samma stund som de publiceras i Netpublicator. 
Det vill säga, samtliga handlingar kan begäras ut och hamnar på postlistan innan 
tekniska nämnden hanterat ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2023-02-17 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med 
ordförandens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunledningsförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 22 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2023/12 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordföranden och tjänstepersoner enligt den delegeringsordning som tekniska 
nämnden har antagit. Beslut som fattas av delegat ska redovisas på nämndens 
närmast efterföljande möte. 
 

Beslutsunderlag 
• Sammanställd förteckning över delegeringsbeslut till tekniska nämnden 2023-

02-20.  
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Meddelanden 
Ärendenummer TN 2023/32 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden  

 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas tekniska nämnden för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

• Kommunfullmäktige § 214/2022 - Fastställd fordonspolicy. 

• Kommunfullmäktige § 214 - Fastställda riktlinjer för fordon. 

• Kommunfullmäktige § 169/2022 - Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2023. 

• Kommunfullmäktige 195/2022 - Val till tekniska nämnden mandatperioden 
2023–2026. 

• Kommunfullmäktige 198/2022 - Ordning för inkallande av ersättare. 

• Kommunfullmäktige 211/2022 - Revidering av styrdokument för VA-taxa för 
2023. 

• Kommunfullmäktige 220/2022 - Förlängning av uppdrag om att definiera 
närproducerade livsmedel i måltidspolicyn. 

• Kommunfullmäktige 223/2022 - Fastställande av budget 2023–2025 för 
Älmhults kommun. 

• Älmhults kommuns budget för 2023 med bilagor 1–4. 

• Kommunfullmäktige § 17/2023 – Reglemente för tekniska nämnden. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2022-02-22 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 24 Information enskilda vägar och investering 
väghyvel 
Ärendenummer TN 2023/25 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Danielsson, produktionschef, informerar om enskilda vägar och 
investering i väghyvel. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Arbetsmiljöuppföljning 
Ärendenummer TN 2023/21 

 

Sammanfattning av ärendet 
HR-specialist Carolin Stjernqvist presenterar arbetsmiljöuppföljning för år 2022 
för tekniska förvaltningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Information om försäljning av godsmagasinet 
Ärendenummer TN 2022/155 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2023-01-23, § 6 att delegera rätten att fatta beslut 
om försäljning av godsmagasinet till tekniska nämndens presidium.  
Tekniska nämndens presidium beslutade 2023-02-14, § 1, om försäljning av 
fastigheten.  
Fastighetschef Lars Lund informerar om att fastigheten nu är såld.  
_____ 
 

23



 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Uppdatering Linnéskolan 
Ärendenummer TN 2019/35 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschef Lars Lund informerar nämnden om hur arbetet med Linnéskolan 
fortskrider. 
_____ 
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 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Information om kommunens skogsinnehav 
Ärendenummer TN 2023/35 

 

Sammanfattning av ärendet 
Skogsansvarig John-Arne Sandström informerar om kommunens skogsbestånd 
samt om kommunens skogspolicy, som är under revidering. 
Kommunen äger ca 1450 ha skogsmark och tekniska nämnden ansvarar för 
kommunens löpande skötsel av denna. 
_____ 
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 2023-03-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Strategisk information 
Ärendenummer TN 2023/31 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Diskussion om jourrutiner utanför kontorstid.  

_____ 
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