
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-27    

Tillsynsnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Philip Norrman  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ann-Kristin Pettersson  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Ulf Hedin  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tillsynsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-10-27   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hyltebruk kl. 15:30-16:00 
  
Beslutande ledamöter Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande), Ulf Hedin (S), Uno Sjöberg (C) (vice 

ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Siv Modée (Bygg- och miljöchef) 

Philip Norrman (Sekreterare) 
  
Utses att justera Ulf Hedin 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§21-24 
 
 

1 (6)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-27  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§21 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§22 Anmälan av delegeringsbeslut 

§23 Information 

§24 Övriga frågor och meddelanden 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-27  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§21 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2022 TSN0002) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner dagordningen och utser Ulf Hedin att tillsammans med 
ordförande Ann-Kristin Petterson justera dagens protokoll. 
Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-27  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§22 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 TSN0003) 

Beskrivning av ärendet 
Inga delegeringsbeslut finns anmälda till dagens sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-27  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§23 

Information  
(2022 TSN0004) 

Beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Information om samråd med kommunstyrelsen (Siv Modée). 
  
Information om möte med kommunrevisionen (Ann-Kristin Peterson). 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - information 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen 
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-10-27  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§24 

Övriga frågor och meddelanden  
(2022 TSN0011) 

Beskrivning av ärendet 
Tillsynsnämnden besökte innan sammanträdet 27 okt Örnaskolans tillagningskök och deltog 
på ett kontrollbesök.  
  
  
  
  
Paragrafen är justerad 
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