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Plats och tid

Ks- salen, klockan 13.00- 15.30

Beslutande

Anna-Lena Sörenson (S),ordförande
Magnus Sjöberg (KD)
Mats Allard (M)
Mikael Karlborg (S)
Jim Kellander (L)
Jan-Erik Carlsson (C) tjänstgjorde inte
Sara Eriksson (S) ersatte Jan-Erik Carlsson (C)
Patrick Forsman (SD)

Ersättare

Ida Raaei (MP)
Joachim Fransson (M )
Lars Magnusson (SD)

Övriga deltagande

St förvaltningschef Dag Segrell §163-§176, sekreterare Jenny Ristorp §163-§176,
Administrativ chef Velid Jahic §168, fastighetschef Viktor Broomé §168, VA_
Avfallschef Lars Edenhofer §168, måltid- och lokalvådschef Marie-Louise
Nydahl §168, §173, gatu- parkchef Peter Wimble §168

Utses att justera

Mats Allard (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset i Mjölby 19 november 2020

Justerade paragrafer

§163- §176

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Ristorp
Ordförande

Anna-Lena Sörenson (S)
Justerande

Mats Allard (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dnr TEKN/2020:271

Medborgarförslag Farthinder Bockarpsvägen –
Beslut
Bakgrund
Jonna Rautanen och Wilhelm Stark inkom 21 maj 2020 med ett
medborgarförslag som behandlades i kommunfullmäktige 9 juni 2020, där
det beslutades att medborgarförslaget får ställas och att det ska beslutas av
tekniska nämnden. I medborgarförslaget föreslås att ett farthinder anläggs
vid korsningen Bockarpsvägen/ Vifolkagatan/ Jungfrugatan. Motivet till
det är att flertalet gående och cyklister rör sig på platsen, och hastigheten
på Bockarpsvägen efterlevs inte.
Sammanfattning
Hastighetsmätning på platsen visar att gällande hastighetsbegränsning
efterlevs. Platsen är inte heller speciellt olycksdrabbad enligt
olycksstatistiken, samtidigt som sikten på platsen är god. I dagsläget är det
därför inte aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder på platsen, men i samband
med en eventuell exploatering öster om Bockarpsvägen kan utbyggnation
av gång- och cykelbana längs sträckan vara aktuell. Vid ett sådant tillfälle
kan även eventuellt behov av ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder
undersökas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 9 juni 2020, § 78
Medborgarförslag daterat 21 maj 2020
Beslut
1. Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget.
2. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget om att bygga
farthinder på Bockarpsvägen i Mjölby
___

Beslutet skickas till:
Akten
Gatu- och parkchef
Medborgarförslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2020:61

Rutiner parkering för politiker - Information
Sammanfattning
Det finns i dagsläget femton besöksparkeringar samt två platser för
rörelsehindrade på parkeringen utanför stadshuset. Som besökande skriver
man upp sig i Medborgarservice och vid en eventuell kontroll jämför
Securitas pärmen mot parkerade fordon på parkeringen. Under 2020 har
hälften av platserna försvunnit på grund av byggnation av
cirkulationsplatsen i korsningen Smålandsvägen och Burensköldsvägen.
De parkeringsplatserna kommer bli tillgängliga igen när arbetet är slutfört.
På den övriga delen av parkeringen är parkering tillåten mellan 8-18
vardagar och dag före söndag- och helgdag 8-18. Övrig tid är det fri
parkering. Tanken är att den ska vara till för besökande till centrum.
Om besöksplatserna tar slut går det bra att använda
tvåtimmarsparkeringen, vilket Securitas vet om.
Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av informationen som överförs till
protokollet
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2020:42

Förslag Använda medborgarförslagsmedel till
belysning hundlekgård i Mjölby – Beslut
Bakgrund
I ett medborgarförslag från 2015, KS/2014:531, beskrivs att belysning är
planerad att sättas upp från gångbron vid Prästgårdsliden- Norrgården till
hundlekgården i Mjölby. Service- och teknikförvaltningen föreslog att
förslaget skulle avslås med hänvisning till att åtgärden redan planerades,
men inte kunde genomföras inom ett år.
Tekniska nämnden valde dock formuleringen ”att medborgarförslaget var
besvarat” med hänvisning till att belysningen på sträckan fanns planerad
när ekonomin tillåter. Belysningen har dock ännu inte genomförts eftersom
andra parkprojekt har prioriterats högre. Service- och teknikförvaltningen
föreslår därför med hänsyn till ovanstående att använda
medborgarförlagsmedel för att kunna genomföra belysning av sträckan så
att kommunen kan uppfylla medborgarförslaget.
Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen önskar finansiera belysning av sträckan
från bron vid Prästgårdsliden- Norrgården till hundlekgården i Mjölby
från ” Utvecklingsinsats medborgarförslag” eftersom belysningen inte har
prioriterats tidigare. Beräknad kostnad för belysningen är cirka 200 000
kronor.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag KS/2014:531
Beslut
1. Tekniska nämnden bifaller att service- och teknikförvaltningen får
använda 200 000 kronor från investeringsprojektet
” Utvecklingsinsats medborgarförslag” för att finansiera belysning
av sträckan från Prästgårdsliden- Norrgården till hundlekgården i
Mjölby

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Gatu- parkchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2020:219

Indexreglering av VA- taxa 2021 – Beslut
Bakgrund
Utifrån gällande riktlinjer kan taxan för brukningsavgifterna regleras med
utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) medan anläggningsavgifterna
regleras med entreprenadindex. Senast det gjordes var 2019.
Sammanfattning
Indexreglering från och med 1 januari 2021 av anläggningsavgiften med 3
procent. Indexregleringen utgår ifrån förändringen av entreprenadindex
avseende perioden juli 2018 till juli 2020.
Brukningsavgifterna lämnas orörda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TEKN/2020:219
Beslut
1. Tekniska nämnden ger bifall till att Indexreglera Mjölby kommuns
VA- taxa för anläggningsavgifter år 2021 med tre procent
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2018:230, TEKN/2020:303

Dagvattenstrategi - Beslut
Revidering av dagvattenstrategi 2020
Bakgrund
Med dagvattenstrategin förtydligar kommunens avsikt med i
dagvattenpolicyn. Dagvattenstrategin visar vägen mot en hållbar
dagvattenhantering. I dagvattenstrategin återfinns åtgärder som ska
genomföras för att på sikt leda till en hållbar dagvattenhantering som inte
har skadlig effekt på natur, miljö, hälsa eller egendom. Dagvatten berör
flera förvaltningar och styrs av olika lagar. Dagvattenstrategin skapar en
samsyn inom kommunen och tydliggör vilka aktörer som bär ansvaret för
dagvatten i olika områden, såsom verksamhetsområde för dagvatten,
parkmark eller fastighetsägare. Dagvattenstrategin har arbetats fram av
tjänstepersoner från byggnadskontoret, miljökontoret och service- och
teknikförvaltningen.
Sammanfattning
En kommunövergripande dagvattenstrategi tydliggör kommunens vägval
för att efterleva dagvattenpolicyn. De i dagvattenpolicyn antagna principer
förtydligas med åtgärder i dagvattenstrategin, som ska verkställas och
efterlevas av olika aktörer. Med dagvattenstrategin tydliggörs kommunens
vilja att arbeta för en hållbar dagvatten-hantering och samarbeta med
fastighetsägare och exploatörer i dagvattenfrågan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-23
Reviderad version av dagvattenstrategin
Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner den reviderade versionen av
dagvattenstrategin
2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen anta den reviderade
versionen av dagvattenstrategin
___

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Va-avfallschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2020:302

Tekniska nämnden Investeringsbudget 2022- 2024
- Beslut
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutar om äskanden av investeringsmedel för den
kommande budgetperioden 2022- 2024. Som underlag har tekniska
nämnden verksamheternas äskanden med tillhörande
behovsbeskrivningar för nyinvesteringar samt sammanfattande
budgetkommentarer för återkommande investeringar. Nämndens beslut
avseende investeringsbudgeten skickas till kommunstyrelseförvaltningen
för vidare behandling i budgetprocessen.
Sammanfattning
I tabellen nedan presenteras en summering för samtliga investeringsprojekt
som äskas för planperioden. Sammanställningen är uppdelad i två
områden, skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet.

Sammanställning
Skattefinansierade
Taxefinansierade
Summa Totala investeringar Tekniska nämnden

2022 2023 2024
101 900 99 050 79 400
44 500 35 500 36 500
146 400 134 550 115 900

Beslutsunderlag
Investeringsbudget 2022-2024 Sammanställning – TN äskanden
Budgetkommentarer TN 2022-2022
Behovsbeskrivningar
Missiv 2020-10-26
Beslut
1. Tekniska nämnden tillstyrker investeringsäskande
för budgetperioden 2022- 2024 med totalt 396 850 tkr.
2. Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare behandling i
budgetprocessen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2018:353

Slutredovisning LSS boende Sörby - Information
Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen har genomfört uppförandet av ett LSSboende, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, med sex
lägenheter placerat i ett villaområde i Sörby. Boendet blev klart för
inflyttning november 2019. Markfinplaneringsarbeten och
beläggningsarbeten (asfalt) genomfördes i samordning med andra
parallellt pågående projekt "Nybyggnad av en förskola i Sörby". Utemiljön
färdigställdes i sommar 2020. Enligt projektets uppdrag skapades och
färdigställdes funktionsdugliga och tillgängliga gruppbostäder anpassade
för målgruppen inom LSS. Utformning och funktioner följer
Socialstyrelsens senaste riktlinjer som varit en målsättning i projektet.
Bostäderna integreras väl i stadsmiljön på ett naturligt sätt.
Total projektbudget var på 16,2 miljoner kronor.
Projektkostnaden efter projektredovisning ligger på 15,6 milj.kr som är på
cirka 600 000 kronor lägre än den planerade projektbudgeten på cirka 27
000 kronor per kvadratmeter
Utvärdering av arbetet i projektet
Samarbetet mellan de olika förvaltningarna samt samarbete mellan
beställaren, sidoentreprenör, totalentreprenör och dennes
underentreprenör har fungerat väldigt bra under hela
projektgenomförandet. Bra samordning mellan alla inblandande aktörer
/parter i projektet har gjort det möjligt att utan dröjsmål togs erforderliga
beslut under projekterings- och produktionsskedet. De ändringar och
tillägg som har gjorts i projektet har utförts på ett bra och smidigt sätt så
entreprenaden kunde fortskrida utan störningar.
Samarbete med brukaren, i det här fallet Omsorg- och Socialförvaltningen,
har varit särskilt viktigt och även fungerat väldigt bra.
LSS-boendet har utförts som modulbyggnad vad betyder att byggnaden
industriellt tillverkats i fabrik. Den produktionsmetoden har vissa fördelar
ur tids- och kostnadsbesparingsaspekter. Dock har projektet visat att
prefabricering kan bilda en viss begränsning för beställaren/brukare att
påverka de specifika planlösningar som modulleverantör erbjuder. Det
faktum behöver beställaren beakta vid eventuella framtida
modulbyggnadsprojekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Resursredovisning
Projekts totala budget var 16,2 Mkr.
I det innefattades byggherrekostnaden samt kostnaden för bygg- och
markentreprenaden inklusive utemiljö.
Projektet är slutfört med ett bra ekonomiskt resultat.
Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av informationen som noteras till
protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2018:34

Slutredovisning Sörby förskola - Information
Sammanfattning
Projektet påbörjades i maj 2019 och färdigställdes i juni 2020.
Förskolan är på cirka 1 400 kvadratmeter och har plats för 120 barn,
fördelat på åtta hemvister. Förskolan har ett tillagningskök på plats.
Förskolan upphandlades inom samverkan och är ett attraktivt
förskolepaket med upprepningseffekter. Samarbetet mellan service- och
teknikförvaltningen och utbildningsförvaltningen har fungerat bra.

Resultat
Budgeten var på 42,5 MSEK. En omfördelning mellan förskolorna gjordes,
och 4 MSEK flyttades från förskola Sörby och fördelades ut mellan förskola
Måndalen och förskola Mantorp, på 2 MSEK vardera. Den nya budgeten för
förskola Sörby hamnade på 38,5 MSEK. Det skapade ett positivt utfall med
855 270 kronor mot budget.
Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av informationen som överförs till
protokollet
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2016:231

Slutredovisning Mantorp Idrottshall Information
Sammanfattning
Totalentreprenör för Mantorp idrottshall var Stångebro Bygg. Byggstarten
var i maj 2018 och i juli 2019 var den färdigställd. Bruttoarean är på ungefär
2 600 kvadratmeter och inrymmer en fullstor spelplan, läktare för 600
personer och tillhörande omklädningsrum och förråd. En gymnastikdel
som består av tre hoppgropar och en höj- och sänkbar madrass. Det finns
även två stycken konferensrum som rymmer 20 personer i varje samt en
kiosk- och caféavdelning.
Resultat
Projektbudgeten från start var på 54 500 000 kronor. Under projektets gång
tillkom en kostnad på 1 680 000 kronor för en snöficka som uppstod mot
den redan befintliga idrottshallen.
Slutkostnaden hamnade på 54 099 085 kronor vilket resulterade i ett
positivt utfall mot budget.
Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av informationen som noteras till
protokollet
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2018:125

Slutredovisning Kungshöga Förskola Information
Sammanfattning
Kungshöga förskola omfattar förskoleverksamhet och är indelad i fyra
avdelningar med hemrum, grupprum, kapprum, skötrum, WC-utrymmen,
entréer, gemensamma ateljéer och en gemensam korridor till
personalutrymmen.
Inomhusproblematiken som personalen har upplevt har tagits upp i
inomhusrapporter från 2012, 2018 och i utredningar av ventilationen fram
till 2017. Verksamheten upplevde bland annat avvikande lukter i vissa
rum, en ojämn och för hög inomhustemperatur, brister gällande
ventilationen där det upplevdes att luften tog slut och även att städningen
delvis var bristfällig. Några i personalen upplevde allergiska symptom,
som exempelvis huvudvärk och/ eller problem med slemhinnor, när de
vistades i lokalerna. I ytterväggskonstruktionen fanns det
byggnadstekniska brister, fuktrelaterade skador, riskkonstruktioner och
material som resulterade i omfattande åtgärder för att eliminera ytterligare
skador och upplevd ohälsa.
Tegelfasaden bedömdes som en riskkonstruktion då det förelåg ökad
skaderisk i vissa delar av konstruktionen.
Renoveringen bestod bland annat av fönsterbyte, ventilerade golv och
åtgärder av inomhusmiljön.
Överlämnande samt driftgenomgång med brukare och förvaltare är utförd.
Förvaltare och verksamheten är mycket nöjda med produkten.
Slutbesiktningen utfördes 26 juni 2019.
Resultat
Budget för hela projektet var på 13 500 000 kronor och slutkostnaden
hamnade på 12 033 510 kronor
Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av informationen som överförs till
protokollet
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 173

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-12

13 (18)

Dnr TEKN/2020:67

Pågående utredningar måltids- och
lokalvårdsavdelningen- Information
Sammanfattning
Inom verksamhetsområdet pågår sex olika utredningar med syftet att
effektivisera och ta fram förslag på neddragningar:










Tillagningsköket på Änggården i Skänninge ställs om och blir
mottagningskök. Det innebär att maten lagas på Trojenborgsskolans
kök i Skänninge och levereras till Änggården. Samverkan sker med
berörd förvaltning.
Änggårdens servering stängs ner på grund av omställning av köket.
Alternativt erbjudande är att äta lunch i skolrestaurangerna på
Trojenborgsskolan, Lindbladsskolan eller Bjälbotullsskolan i
Skänninge.
En dialog är påbörjad med omsorgs- och socialförvaltningen om
samverkan kring Bokens servering i Mjölby.
Vi ser över bemanningen på mindre förskolor och skapar fler
kombitjänster.
Cafeteriaverksamheten minskas och en samverkan med café
Norrgården inleds.
Uppdrag och ekonomi för måltidsservice kring tillfälliga skolor är
inte aktuellt i dagsläget men det hanteras som att det inte ingår i
ordinarie uppdrag.
Det pågår en översyn av kostnader och avgifter för särskilt boende
och hemluncher. Ett dialogmöte har genomförts med omsorgs- och
socialförvaltningen.

Genomförande av övriga förslag i handlingsplanen 2021.
Effektivisera varubeställningar till vårdavdelningar, leverans direkt till
avdelning.
Test kommer att göras med avdelning 1, Änggården från och med februari.
Samverkan sker med omsorgs-och socialförvaltningen i samband med
omställning av Änggårdens kök.
Minskad bemanning vikariepooler tillsvidareanställda
Ny gemensam vikariepool 1 januari med syfte att effektivisera. Befintliga
pooler halveras och ersätts med timvikarier till viss del. Inga
tillsvidareanställda medarbetare behöver sägas upp då vi har många
vikariat i avdelningen just nu. Omplacering sker. Förhandling om
omorganisation klar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Minskad ledning och administration
En vakant heltid måltids- och lokalvårdsutvecklartjänst dras in från och
med 31/12. Information och förhandling har skett med fackliga.
Riskbedömning är gjord. Berörd medarbetare innehar ett vikariat som
driftchef fram till 31 december 2020 och erbjuds tillsvidaretjänst från och
med 1 januari 2021som driftchef för område 1.
Övriga pågående utredningar
Inom verksamhetsområdet måltidsservice pågår en köksutredning som ska
hanteras av tekniska nämnden. Utredningen ska föreslå hur
köksstrukturen ska vara i framtiden. Förslag beräknas vara klart första
kvartalet 2021.
Inom lokalvården har en utredning gjorts av verksamheten med syfte att
effektivisera och hitta förslag till neddragningar. Utredningen har
genomförts av en extern konsult och presenterades vid tekniska nämndens
sammanträde i september. Utredningen mynnade ut i tre områden som
avdelningen kommer arbeta vidare med under 2021. Vi ska tillsammans
med fastighetsavdelningen ta fram ritningar på alla städobjekt, vi ska ta
fram en ”Mjölbystandard” och starta upp ett projekt med Clean Pilot för
verksamhetsplanering.
Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av informationen som överförs till
protokollet

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Dnr TEKN/2019:395, TEKN/2020:152,
TEKN/2020:284, TEKN/2020:285, TEKN/2020:286, TEKN/2020:287,
TEKN/2020:288, TEKN/2020:289, TEKN/2020:290, TEKN/2020:291,
TEKN/2020:292, TEKN/2020:293, TEKN/2020:294, TEKN/2020:308,
TEKN/2020:312, TEKN/2020:313, TEKN/2020:314

Inkomna skrivelser/ meddelanden
TEKN/2020:152
KF§104
Begäran om entledigande från tekniska
nämnden
KF§110
Fyllnadsval tekniska nämnden
KS§154
Val av firmatecknare för mandatperioden 2019-2022
revidering
KS§151
Sammanträdestider kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott 2021
KF§85
Mjölbyförslaget ny hantering av medborgarförslag
KF§138
Fyllnadsval till tekniska nämnden
KF§120
Kalendarium för kommunfullmäktige 2021
KF§121
Sammanträdestider kommunfullmäktige 2021
TEKN/2019:395
KS§150
Delårsuppföljning av kommungemensamma
internkontrollplan 2020
TEKN/2020:294
KF§90
Belyst cykelväg i Skänninge – beredning
medborgarförslag
TEKN/2020:293
KF§91
Ristipp på Sörby- beredning medborgarförslag
TEKN/2020:292
KF§92
Upprustning av grönområde bakom
Blåklintsskolan- beredning medborgarförslag
TEKN/2020:291
KF§94
Kanot/ kajakled- beredning medborgarförslag
TEKN/2020:290
KF§95
Cykelparkering vid Vifolkaskolan- beredning
medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-12
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TEKN/2020:289
KF§97
Utrustning för utomhusaktiviteter vid
Vifolkaskolan- beredning medborgarförslag

TEKN/2020:288
KF§98
Återvinningsstation i Sörby- beredning
Medborgarförslag
TEKN/2020:287
KF§99
Förlängning av Artistgatan till Mjölbygatanberedning medborgarförslag
TEKN/2020:286
KF§100
Asfalterad cykelväg till Måndalens förskolaberedning medborgarförslag
TEKN/2020:285
KF§101
Anläggning av park vid Galgbacken i Skänningeberedning medborgarförslag
TEKN/2020:284
KF§103
Hälsans stig på mindre orter i kommunenberedning medborgarförslag
TEKN/2020308
KS§187
Kommungemensamma internkontrollmoment 2021
TEKN/2020:312
KF§133
Upprustning av löparbanorna på Vifolkavallenberedning medborgarförslag
TEKN/2020:313
KF§136
Cykel/gångväg samt belysning Slomarp- beredning
medborgarförslag
TEKN/2020:314
Mjölbyförslag- installation av trafikbom
Mjölbyförslag- Bom vid parkering Klämman arena
Mjölbyförslag- Bom för trafik vid Klämmestorphallen
Föreläggande tvätt av fordon utomhus på fastighet Mjölby 40:4
Föreläggande angående fordonstvätt på fastighet Mjölby 40:4
Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser/ meddelanden
___
Beslutet skickas till Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

§ 175

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-12

17 (18)

Dnr TEKN/2020:62

Förvaltningschefen informerar
Covid-19
Tf förvaltningschef informerar om att vi har höga smittotal i Östergötland
och Mjölby.
De som kan bör jobba hemifrån i den mån det går och målet är att halva
personalstyrkan i stadshuset ska jobba hemma ett par dagar i veckan för att
minska antalet personer i huset, vilket skapar mer ”luft” mellan oss och
därmed minska spridningen.
Vi följer utvecklingen noga.
Rekrytering samhällsbyggnadschef
Målet är at det ska finnas en ny förvaltningschef på plats i mitten av april.
Då det redan nu finns en tjänst i kommunen på byggnadskontoret som
tituleras samhällsbyggnadschef får denne i stället heta
samhällsplaneringschef.
Matlagningskväll
Tekniska nämnden hade en matlagningskväll inbokad den 24 november
med måltidsservice men den är inställd på grund av Covid-19.

Beslut
1. Tekniska nämnden tar del av informationen som överförs till
protokollet
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-12
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§ 176
Dnr TEKN/2020:52
Redovisning delegationsbeslut

Förteckning över delegationsbeslut oktober månad

Ärende

Beteckning

Delegation

Yttrande polis avseende
ordningsstadga, 6 st

2020:3

M.R

Yttrande Trafikverket
dispensärenden, 5 st

2020:4

M.R

Beslut dispens
kommunens egna
trafikföreskrifter, 4 st

2020:6

M.R

Beslut
flyttning av fordon, 11 st

2020:7

M.R

Bostadsanpassningsärenden,
5 st

B.H

Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten
___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

