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 ..................................................................  
Elisabeth Claesson 
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Andreas Åström (M) 
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Catharina Andersson (S)  
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Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
Elisabeth Claesson 

 
 

Plats och tid Gemaket och digitalt via Teams, 2023-01-30 15:00-16:12 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Andreas Åström (M), ordförande 

Catharina Andersson (S), 2:e vice ordförande 
Jan Lannefelt (S) 
Maikki Lemne (S) 
Marcus Sköld (M) 
Jan Hellman (SD) 
Jan Ramstedt (SD) 
Khalouta Simba (V) 
Sören Fridman (L) 
 

Pierre Sandwall (KD) 
Margareta Sjöberg (C) 
Närvarande ersättare 
Leif Janson (S) 
Conny Timan (S) 
Harry Holmström (S) 
Claes Bertenstam (M) 
Navdeep Singh Bhatia (SD) §§8-15 
Henrik Roback (SD) 
Ahmed Afgou (V) 
Pierre Sandwall (KD) 
Johan Skånberg (L) 
Margareta Sjöberg (C) 

 
Övriga deltagare 

 
Elisabeth Claesson, Nämndsekreterare, Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef, Lina 
Delde – Chef för Stöd- och utveckling & Mät & GIS, Mikael Thelin – Avfallschef, Jan 
Helghe – Gata-, park- och trafikchef, Emma Åhlstedt – Utredare, Rogelio Sueiro 
Svensson - Registratior 
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PROTOKOLL 3 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 6 Nämndplan 2023 med planering för 
2024-2025 - Tekniska nämnden 
Dnr TN 22/0003 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Nämndplan 2023 med planering för 2024–2025 
för tekniska nämnden godkänns i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Andersson (S), Jan Lannefelt (S), Maikki Lemne (S), Leif Janson 
(S), Conny Timan (S) och Harry Holmström (S) deltar ej i beslutet och medges 
lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen.  

Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet och medges lämna en 
protokollsanteckning som återfinns i slutet av paragrafen. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2022 fastställde Kommunfullmäktige övergripande mål och 
budget för 2023 med planering för 2024–2025 med budgetramar för samtliga 
nämnder (KF § 45). Förslag på prioriterade områden med mål och indikatorer 
för Tekniska nämnden framgår av Nämndplan 2023. 

Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 79 200 tkr för 2023. Jämfört 
med 2022 innebär det en utökning av budgetramen motsvarande 7 100 tkr. 
Ramökningen förväntas täcka ökade driftkostnader för tillkommande ytor, 
ökade kapitalkostnader till följd av övertagna exploateringsprojekt samt 
särskilda satsningar.  

Affärsverksamheterna Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade 
enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat. 

Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram för skattefinansierade 
verksamheterna på 50 475 tkr samt 2 000 tkr respektive 163 250 tkr för de 
taxefinansierade verksamheterna avfall och vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022

• Förslag till Nämndplan 2023 - tekniska nämnden

• Kommunplan 2023 med planering för 2024–2025



PROTOKOLL 4 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att nämndplan 2023 med planering för 2024–2025 
för tekniska nämnden godkänns i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Catharina Andersson (S), Jan Lannefelt (S) och Maikki Lemne (S) lämnar 
följande protokollsanteckning: 

”Vi Socialdemokrater deltar ej i beslutet med hänvisning till att vi vid 
behandlingen i Kommunfullmäktige hade ett eget förslag på budget och 
verksamhetsplan för 2023 i Kommunfullmäktige, vilket tyvärr röstades bort av 
Kommunfullmäktige. 

Vårt förslag innehöll bland annat: 

Att kommunen måste ha en långsiktig kommunövergripande strategi för ett 
tryggt Upplands-Bro. Den upplevda tryggheten ökar även genom att 
gemensamma grönområden har mer växter och grönska med smarta växtval 
och hög skötselstandard i det offentliga rummet. Dessa inbjuder till vila och 
rekreation och är ett sätt att höja livskvaliteten och främjar naturliga 
mötesplatser för kommunens invånare i alla åldrar. 

Att behöva/vilja undvika parker, gångstråk, gator och torg på grund av 
bristande skötsel och underhåll kan utifrån ett trygghetsperspektiv aldrig 
accepteras. 

Plan ska tas fram för av öka skötseln av bostadsnära skogs- och natur så att 
tryggheten och trivseln ökar. Möjligheten till spontanaktivitet framför allt för 
barn och ungdomar ska öka och fler lekplatser ska byggas. 

Torget i Kungsängen ska kompletteras utifrån önskemål som kommer fram vid 
en medborgardialog så att det blir som det var tänkt med bland annat fler 
sittvänliga bänkar, fler papperskorgar, askkoppar och ytterligare 
lekutrustningen för mindre barn. Fler parkbänkar att vila på och fler 
papperskorgar vid parkbänkar behövs. 

Vandringsleder och gång- och cykelvägar ska kompletteras, bindas ihop och 
rustas upp. Fler cykelvägar ska byggas så att vi underlättar för medborgarna att 
välja cykel som kommunikationssätt. 

Parkeringsmöjligheterna för både bil och cykel behöver öka i kommunen, 
speciellt vid pendeltågsstationerna i Kungsängen och Bro. 



PROTOKOLL 5 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Vi behöver också snarast se till att fler P-platser med laddningsmöjlighet finns 
att tillgå för elbilar. 

En anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde är 
ytterst angelägen, den besvärliga trafiksituationen i Brunna måste lösas. Den 
ska även ha en gång- och cykelbana. Fartdämpande åtgärder behöver 
kompletteras särskilt på vägar med 30 km/h. 

Kommunen måste aktivt underlätta för människor att leva klimatsmart i sin 
egen vardag bland annat genom att avfallshanteringen vidareutvecklas för alla 
typer av hushåll genom hushållning, källsortering, återvinning, kompostering, 
bättre energiutvinning och en utvecklad kretsloppsverksamhet. 

Landsbygdens utveckling ska främjas bland annat genom att fortsätta bygga ut 
det kommunala vatten- och avloppsnätet så att fler ansluts. Fler åtgärder måste 
till än bullerplank för att minska skadeverkningarna av buller.” 

Khalouta Simba (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet på grund av att vi har lämnat in en egen 
kommunplan.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen



PROTOKOLL 6 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 7 Upphandling av drift- och
underhållsentreprenör 

Dnr TN 23/0029 

Undantagen enligt sekretess. 19:3 Upphandling, 19 kap 3 



  

PROTOKOLL 8 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Samordnade upphandlingar gällande 
insamling av förpackningsmaterial 
fastighetsnära samt från publika platser 

 Dnr TN 22/0476 

Beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra samordnade upphandlingar 

tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende  

a. fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från 
flerbostadshus samt villor och fritidshus anslutna till en 
gemensamhetslösning. 

b. insamling av förpackningar och returpapper från 
återvinningsstationer. 

c. övriga tjänster kopplade till avfallshämtningen ovan, såsom 
upphandling transport, reparation av behållare, städning vid 
insamlingsplatser, informationsmaterial. 

2. Tekniska nämnden ger fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller 
genomförande och administration av dessa samordnade upphandlingar 
avseende insamling av förpackningar och returpapper från 
flerbostadshus, villor och fritidshus anslutna till en 
gemensamhetslösning samt återvinningsstationer. 

3. Upphandlingen ska ske enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning 
Den 1 januari 2024 ändras lagstiftningen och ansvaret för att samla in 
förpackningar från hushåll övergår till kommunerna. För att kommunen ska 
kunna ta sitt insamlingsansvar behöver kommunerna genomföra en 
upphandling av insamlingstjänster av förpackningar från hushåll. För att skapa 
förutsättningar för en kostnadseffektiv insamling är en förutsättning att 
upphandlingen sker i samverkan för att kunna få mer attraktiva anbud.  

Den nya lagstiftningen innebär att kommunerna ansvarar för insamlingen av 
förpackningar från hushåll och att kommunerna ska få en schablonbaserad 
ersättning från Naturvårdverket för utförd insamling.  

Bakgrund  

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har genomfört ett flertal 
gemensamma upphandlingar inom avfallsområdet, och har haft ett nära 



  

PROTOKOLL 9 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

samarbete i denna typ av frågor under flera års tid. Att samarbeta även i denna 
fråga är naturligt.   
  
För att fortsätta utvecklingen av en gemensam fastighetsnära insamlingslösning 
för förpackningar och returpapper är ett naturligt steg att genomföra 
samordnade upphandlingar. Att på detta sätt skapa förutsättningar för en 
kostnadseffektiv insamling av förpackningar och returpapper med högre 
servicenivå ligger i linje med nyligen fattade regeringsbeslut och nya 
förordningar. Syftet med den högre servicenivån som den fastighetsnära 
insamlingen ger är att öka utsorteringen av olika fraktioner till återvinning och 
minska mängden avfall till förbränning.  

Samarbete mellan kommunerna skapar logistiska fördelar och skalfördelar, ger 
ett större underlag för att successivt bygga upp erfarenhet, ger möjlighet att 
samordna projektledning och information vid införande av ett nytt 
insamlingssystem samt underlättar informationsinsatser om avfallshanteringen 
i kommunerna. Detta bygger på att samma systemlösning införs i alla 
kommunerna och att samverkan mellan de fyra kommunerna fortsätter och 
vidareutvecklas.  

Samordnade upphandlingar av avfallshämtningen är grundläggande och 
bedöms kunna göra att kommunerna tillsammans kommer upp i en upphandlad 
volym som blir mer intressant för entreprenörer att lämna anbud på. Detta 
bedöms öka konkurrensen och göra att priserna för insamling kan hållas på en 
rimlig nivå, vilket är särskilt viktigt om ett mer kostsamt insamlingssystem som 
innefattar fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper ska 
införas. På motsvarande sett gäller detta även övriga upphandlingar kopplade 
till avfallshämtningen såsom upphandling transport, reparation av behållare, 
städning vid insamlingsplatser, informationsmaterial.   

Ökad samverkan ligger också helt i linje med utvecklingen på många andra 
platser i Sverige. Runt om i Sverige ökar samarbetet mellan kommuner 
avseende avfallshantering för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det 
komplexa och långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen 
mer hållbar. Avfall Sverige har också uppmanat Sveriges kommuner att 
samverka för att få till en bra lösning för just insamling av förpackningar.    

Genomförandet av de samordnade upphandlingarna innebär att en av 
kommunerna praktiskt genomför upphandlingarna. För dessa upphandlingar 
kommer Sigtuna kommun att vara upphandlande myndighet. För att den 
upphandlande myndigheten ska kunna genomföra de samordnade 
upphandlingarna av avfallshämtning åt kommunerna Håbo, Knivsta och 
Upplands-Bro kommer en fullmakt att behöva skrivas.   
  



  

PROTOKOLL 10 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 december 

2022 

• Handlingsplan i blockform 

• Kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll och 
samlokaliserade verksamheter (Avfall Sverige) 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra samordnade upphandlingar 

tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende  

d. fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från 
flerbostadshus samt villor och fritidshus anslutna till en 
gemensamhetslösning. 

e. insamling av förpackningar och returpapper från 
återvinningsstationer. 

f. övriga tjänster kopplade till avfallshämtningen ovan, såsom 
upphandling transport, reparation av behållare, städning vid 
insamlingsplatser, informationsmaterial. 

2. Tekniska nämnden ger fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller 
genomförande och administration av dessa samordnade upphandlingar 
avseende insamling av förpackningar och returpapper från 
flerbostadshus, villor och fritidshus anslutna till en 
gemensamhetslösning samt återvinningsstationer. 

3. Upphandlingen ska ske enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
  



  

PROTOKOLL 11 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Samordnad upphandling av transport 
och behandling av farligt avfall från 
kretsloppscentralerna 

 Dnr TN 22/0479 

Beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra en samordnad upphandling 

tillsammans med kommunerna Sigtuna, Knivsta och Håbo avseende 
insamling, transport och behandling av farligt avfall från kommunernas 
kretsloppscentraler eller motsvarande samt de tjänster som normalt är 
relaterade till detta uppdrag för nästkommande avtalsperiod.    

2. Fullmakt ges till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och 
administration av den samordnade upphandlingen avseende insamling, 
transport och behandling av farligt avfall från kommunernas 
kretsloppscentraler eller motsvarande samt de tjänster som normalt är 
relaterade till detta uppdrag för nästkommande avtalsperiod.   

3. Upphandlingen ska ske enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Khalouta Simba (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Nuvarande avtal avseende insamling, transport och behandling av farligt avfall 
från kretsloppscentralerna är gemensamt med Håbo och löper ut den 15 
oktober 2023. För att skapa ännu bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv 
entreprenad planeras det att genomföra en samordnad upphandling tillsammans 
med Sigtuna, Knivsta och Håbo kommuner. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 december 2022 

Förslag till beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra en samordnad upphandling 

tillsammans med kommunerna Sigtuna, Knivsta och Håbo avseende 
insamling, transport och behandling av farligt avfall från kommunernas 
kretsloppscentraler eller motsvarande samt de tjänster som normalt är 
relaterade till detta uppdrag för nästkommande avtalsperiod.    

2. Fullmakt ges till Sigtuna kommun vad gäller genomförande och 
administration av den samordnade upphandlingen avseende insamling, 
transport och behandling av farligt avfall från kommunernas 



  

PROTOKOLL 12 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

kretsloppscentraler eller motsvarande samt de tjänster som normalt är 
relaterade till detta uppdrag för nästkommande avtalsperiod.   

3. Upphandlingen ska ske enligt Upplands-Bros upphandlingspolicy. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 
kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
  



PROTOKOLL 13 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 10 Inrättande av arbetsutskott för tekniska
nämnden och fastställande av antal 
ledamöter för mandatperioden 2023-
2026 
Dnr TN 23/0033 

Beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att ett arbetsutskott inrättas.
2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av tre ledamöter

och två ersättare.

Sammanfattning 
Tekniska nämnden ska inrätta ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av det antal 
ledamöter och ersättare som tekniska nämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023

Förslag till beslut 
1. Ett arbetsutskott inrättas.
2. Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av x ledamöter

och x ersättare.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Åström (M) yrkar på att arbetsutskottet under mandatperioden 2024–
2026 ska bestå av tre ledamöter och två ersättare. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till Andreas Åströms (M) förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Andreas Åströms 
(M) förslag, och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 



PROTOKOLL 14 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 11 Val av ledamöter och ersättare till
tekniska nämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 
Dnr TN 23/0035 

Beslut 
Till ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott utses: 

1. Till ordförande utses: Andreas Åström (M)
2. Till vice ordförande utses: Karl-Erik Lindholm (KD)
3. Till andre vice ordförande utses: Catharina Andersson (S)
4. Till ersättare utses: Marcus Sköld (M) och Jan Lannefelt (S)

Sammanfattning 
Tekniska nämnden ska utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Bland 
utskottets ledamöter ska en ordförande, en vice ordförande och en andre vice 
ordförande utses. Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott 
bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs eller när minst en tredjedel av ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2023

Förslag till beslut 
1. Till ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott utses:
2. Till ersättare i tekniska nämndens arbetsutskott utses:
3. Till ordförande utses: XX
4. Till vice ordförande utses: XX
5. Till andre vice ordförande utses: XX

Förslag till beslut på sammanträdet 
Andreas Åström (M) föreslår Andreas Åström (M) till ordförande, Karl-Erik 
Lindholm (KD) till vice ordförande och Marcus Sköld (M) till ersättare. 

Catharina Andersson (S) föreslår Catharina Andersson till andre vice 
ordförande och Jan Lannefelt (S) till ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och att tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 
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 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare   



PROTOKOLL 16 (19) 

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 Övriga frågor
Dnr TN 23/0044 

Ordförande Andreas Åström (M) välkomnar nämnden, ledamöter och 
tjänstemän presenterar sig. 



  

PROTOKOLL 17 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13 Rapporter 
Samhällsbyggnadschefens rapport 
Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef 

• Utbildningspaket för alla ledamöter. Utöver de övergripande 
utbildningarna ska vi ha interna utbildningar i tekniska nämnden. Första 
tillfället sker den 6 mars.  

Maja Taaler Larson – Teknisk chef 

• Ny VA-chef, Andreas Kreibom börjar den 1 februari 

• Lägesbild Livsmedelsverket – kommunen har god förmåga att hantera 
försörjning av dricksvatten 

Jan Helge – Chef för Gata, Park och Trafik 

• Upphandling Tjusta på gång 

• Övertagande av kultur- och fritidskontorets badstränder, naturmark, 
grillplatser och annat 

• Bullerplank på Hjortronvägen/Bygdegårdsvägen ska uppföras 

• Omhändertagande av löst drivande båtar på grund av sjunkbenägenhet 

Mikael Thelin – Chef för Avfall 

• Inventering av upphandlingen nämnden precis beslutade om 

• Kommunen har nytt ansvar över bygg & rivningsavfall från 
privatpersoner där företag inte är inblandade.  

• Studiebesök från Trollhättan den 8 februari 2023 
  



  

PROTOKOLL 18 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Delegationsbeslut 
1. Beslut om belägenhetsadresser oktober och november 2022 

 Dnr TN 22/0001 
  

2. Ordförandebeslut - Omhändertagande av fritidsbåt 
 Dnr TN 22/0001 

  

3. Beslut om bostadsanpassningsbidrag november 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

4. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 20221101 - 20221130 
 Dnr TN 22/0001 

  

5. Beslut om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak 
november 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

6. Orförandebeslut - Remissvar - Naturvårdsverkets föreskrifter om 
ersättning till kommunerna för insamling av förpackningar som omfattas 
av producentansvar. 
 Dnr TN 22/0468 

  

7. Beslut om bostadsanpassningsbidrag - december 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

8. Beslut om parkeringstillstånd december 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 19 (19)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 
2023-01-30 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 49 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 
 Dnr KS 21/0621 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 50 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag motioner 2022 
 Dnr KS 21/0622 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 45 - Kommunplan 2023 med planering för 
2024-2025 
 Dnr KS 22/0009 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Val av ledamöter och ersättare i 
Tekniska nämnden för mandatperioden 2023-2026 
 Dnr KS 22/0583 
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