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§ 80

Diarienummer: TEKN/2022:95

Mjölbyförslag Städning av Mantorp - Beslut
Bakgrund
Anette Borell inkom 13 februari 2022 med ett Mjölbyförslag om att få bli miljövärd i
Mantorp. Förslaget innebär att förslagsställaren plockar skräp i Mantorp för att göra orten
renare och trevligare.

Sammanfattning
Skräpplockning utförs idag av personal av parkdriften inom service- och
teknikförvaltningens verksamhet samt av miljövårdare genom en arbetsmarknadsinsats hos
omsorgs- och socialförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen uppmanar
förslagsställaren att antingen söka en säsongsanställning på parkdriften i ordinarie
rekryteringsprocess alternativt kontakta omsorgs- och socialförvaltningen för vidare
planering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse svar på Mjölbyförslag – städning i Mantorp, 2022-06-29
Mjölbyförslag – städning i Mantorp, 2022-02-13

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget.

2.

Tekniska nämnden beslutar att förslaget är besvarat.

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gatu-/parkchef
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Diarienummer: TEKN/2021:231

Mjölbyförslag Farthinder vid Lindbladsskolan i Skänninge - Beslut
Bakgrund
Emelie Andersson föreslår i ett Mjölbyförslag daterat 26 mars 2021 att någon form av
farthinder anläggs på Mjölbygatan utanför Lindbladsskolan. Anledningen till det är att det
inte är klar sikt i korsningen och att bilarna håller högre hastighet än tillåtet.

Sammanfattning
Mjölbygatan är en av infartsgatorna till Skänninge, som går i nord-sydlig riktning.
Lindbladsskolan ligger i höjd med korsningen med Bjälbogatan. Genom åren har
kommunen genomfört flera åtgärder på platsen, bland annat byggnation av gång- och
cykelbana, sänkta hastigheter och förbättrad belysning på övergångsställe.
Trafikmätningar på platsen visar att fordonsflödet ligger på cirka 3 300 fordon en
genomsnittlig dag, och att hastigheterna hålls relativt väl. Olycksstatistiken från platsen
visar heller inte på att platsen skulle vara olycksdrabbad, utan det som har inrapporterats är
enbart halkolyckor eller andra olyckor då man ramlat.
Sikten i korsningen Mjölbygatan-Bjälbogatan bedöms också som god utifrån de kriterier
som gäller.

Beslutsunderlag
Farthinder vid Lindbladsskolan – Svar på Mjölbyförslag
Mjölbyförslag – Farthinder vid Lindbladsskolan, Skänninge

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget

2.

Tekniska nämnden avslår Mjölbyförslaget

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gatu- parkchef
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Diarienummer: TEKN/2022:143

Återremittering Omdisponering investeringsmedel Markvärme - Beslut
Bakgrund
För att kunna anlägga markvärme i Norra Strandvägen, som ett första steg i att förse
centrala Mjölby med markvärme, föreslås en omdisponering inom tekniska nämndens
budget. 2 Mkr föreslås flytta från investeringsprojektet Åtgärder Magasinsgatan till Norra
Strandvägen och del av Stadsparken (Välkomnande stråk Stadsparken). Tekniska nämnden
gav service- och teknikförvaltningen i uppdrag att inkomma med en konsekvensanalys som
visar långsiktiga driftkostnader för markvärme i centrala Mjölby, hur markvärme kan
relateras till Energi- och klimatstrategin samt för- och nackdelar med markvärme.

Sammanfattning
Det kostar cirka 128 kronor per kvadratmeter och år i drift med markvärme ett normalår.
Restvärmen som används för markvärme kan ses som så lågvärdig att det inte finns någon
miljömässig nackdel annat än att själva installationen ger ett miljöavtryck. Markvärme har
även hållbarhetsfördelar då material, exempelvis ytskikt, kantsten och golv, slits mindre i
områden med markvärme. Sammantaget bedöms markvärme vara att föredra framför
traditionell snöröjning ur ett klimat- och energiperspektiv. Det finns många fördelar med
markvärme, bland annat kan det förväntas bidra till ökad folkhälsa, hållbart resande och ett
gynnsamt företagsklimat. Nackdelarna är bland annat att det kräver ökade investerings- och
driftmedel.

Beslutsunderlag
Svar återremiss – Omdisponering investeringsmedel för markvärme i projektet Norra
Strandvägen och del av Stadsparken
TEKN/2022-06-09 §72

Yrkande
Mats Allard (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till att omdisponera 2 Mkr från
investeringsprojekt Åtgärder Magasinsgatan till investeringsprojekt Norra Strandvägen och
del av Stadsparken. Joachim Fransson (M) ställer sig bakom yrkandet.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller serviceoch teknikförvaltningens förslag till att omdisponera 2 Mkr från investeringsprojekt
Åtgärder Magasinsgatan till investeringsprojekt Norra Strandvägen och del av Stadsparken

Reservation
Mats Allard (M) och Joachim Fransson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Beslut
1.

Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget att omdisponera
2 Mkr från investeringsprojekt Åtgärder Magasinsgatan till investeringsprojekt
Norra Strandvägen och del av Stadsparken

2.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta föreslagen omdisponering

Beslutet skickas till; Akten, Kommunstyrelsen, Gatu- parkchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Diarienummer: TEKN/2018:200

Slutrapportering Öjebro - Information
Bakgrund
2020 togs beslutet i fullmäktige att Öjebro omfattas av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. 2021 togs ett igångsättningsbeslut omfattande 26,5 miljoner kronor fördelat på
åren 2021-2023. Projektets syfte är att förbättra vattenkvalitén i Svartån och omfattar
projektering och utförande, samt nödvändiga tillstånd.

Sammanfattning
Inom projektet har VA-nätet byggts ut och 60 fastigheter har fått en anslutningspunkt och
möjlighet att koppla på sig på det kommunala Va-nätet. Till varje fastighet har pumpar
köpts in och distribuerat till respektive fastighetsägare.
Slutbesiktning för projektet var den 16 maj 2022, och slutkostnaden landar på cirka 26,2
miljoner kronor, och ryms därmed inom summan fastställd av igångsättningsbeslutet.

Beslutsunderlag
Slutredovisning Öjebro
94737 Slutrapport Öjebro

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Diarienummer: TEKN/2022:34

Plan Uppföljning Privata utförare - Beslut
Bakgrund
2016 genomförde PWC på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Mjölby en granskning
angående ”insyn och kontroll hos externa utförare”. Utifrån granskningen framkom att
Tekniska nämnden saknar plan för uppföljning av externa utförare samt att det saknas plan
för återrapportering till Tekniska nämnden kring uppföljning av externa utförare. Utifrån
PWC:s granskning gav Tekniska nämnden (TEKN 2016:353) Service och Teknikförvaltingen
i uppdrag att ta fram plan för uppföljning av privata utförare samt att ta fram plan för
återrapportering till Teknisk nämnd kring uppföljning av privata utförare.
2022 genomförde PWC på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Mjölby en uppföljande
granskning av ”Insyn externa/privata utförare”. Granskningen visade att de beslutade
åtgärderna avseende att ta fram plan för uppföljning och återrapportering ej genomförts.

Sammanfattning
Utifrån PWC: s granskning av ”insyn och kontroll hos externa utförare” har plan tagits fram
för uppföljning av privata utförare samt plan för återrapportering till teknisk nämnd kring
uppföljning av privata utförare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-28
Plan för uppföljning av privata utförare hos Tekniska Nämnden
Program för uppföljning av privata utförare KS 2018/:137
Revisorernas uppföljande granskning sign

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner planen för uppföljning av privata utförare

2.

Tekniska nämnden godkänner planen för återrapportering till TN avseende
uppföljning av privata utförare

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Diarienummer: TEKN/2022:105

Mål- och budget 2023- 2025 - Beslut
Bakgrund
I enlighet med riktlinjer för kommunens mål –och resultatstyrning ska kommunens
nämnder fastställa förvaltningens förslag till Mål-och budget 2023-2025

Sammanfattning
Service – och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till mål som utgår från de tre
områdena i vision 2045 (livsmiljö, livsvillkor och livskraft) och från majoritetens
budgetbeskrivning.
Service- och teknikförvaltningen har även tagit fram nämndspecifika mål, särskilda
satsningar samt en fördelning av budgetram per budgetverksamhet 2023.

Beslutsunderlag
Mål- och budget 2023- 2025
Mål och budget 2023-2025 Tekniska nämnden

Beslut
1.

Tekniska nämnden fastställer förvaltningens förslag till Mål- och budget 2023-2025

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 av 19

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden 2022-08-25

§ 86

Diarienummer: TEKN/2022:166

Slutredovisning CleanPilot Pilotprojekt - Information
Bakgrund
Identifiera fördelar med att synliggöra lokalvårdens arbete och möjlighet att digitalisera
lokalvården. I tekniska nämndens mål och åtagande för år 2021 ska måltids- och
lokalvårdsavdelningen minska sjukfrånvaron som ett ekonomiskt mål och förväntningar
finns att möjliggöra det i och med detta projekt. Lagmansskolan väljs ut som pilotprojekt i
och med att Borago hade med dem i sin lokalvårdsutredning år 2020 och redan då inleddes
ett samarbete mellan dom och Clean Pilot. Vi har upphandlat Borago med deras
Städakademi. Ritningar fanns framtagna och var lätt att implementera i startfasen.
Målet med projektet var att driftchef och lokalvårdare genom digitaliseringen skulle ha
lättare att synliggöra lokalvårdens och lokalvårdarens uppdrag och kunden få bättre
uppföljning. Även kunskap om hur vi skulle kunna digitalisera alla lokalvårdsobjekt
framgent. Beröringspunkter under pilotprojektet har varit framtagande av riktlinjer och
rutin för lokalvård i kommunens lokaler (Mjölbystandard) som implementerats år 2022.
Våren 2021 var det uppstartsfas med avtalsskrivning och möten med Datec om Clean Pilot,
lägga in ritningar, driftchef planera in frekvenser/ytor mm, information till lokalvårdare,
inköp av Ipads och låsbara hållare till städvagnar.
Augusti – september 2021 första implementering: Lokalvårdare får utbildning och testa
utifrån det som är inlagt. Korrigeringar av driftchef i systemet.
Information och visning av systemet för tekniska nämnden.
Februari 2022: Beslut att utöka befintligt avtal med Datec om att prova ytterligare ett objekt;
Dackeskolan.

Sammanfattning
Ett lyckat pilotprojekt där lokalvårdarens arbete synliggörs och höjer statusen på det viktiga
uppdraget med att vårda våra lokaler på ett effektivt och rätt sätt. Skadegörelse och andra
händelser som försvårar lokalvård har kunden, de som vistas i lokalerna och i slutändan
Mjölby kommun nytta av med hjälp av verksamhetssystemet Clean Pilot.
Vår bedömning är att Clean Pilot kan optimera och även minska arbetstid i och med
digitaliseringen.
Vårt förslag är att lokalvården i Lagmansskolan och Dackeskolan fortsätter löpande med
Clean Pilot. Vi föreslår införande av Clean Pilot i alla skolor och i stadshuset under år 2023
som finansieras via internhyran.

Beslutsunderlag
Slutredovisning Clean Pilot, pilotprojektet lokalvården
220822 slutrapport pilotprojekt CleanPilot Lagmansskolan
PP CleanPilot TN 25 augusti 2022

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av slutredovisningen

Beslutet skickas till
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Diarienummer: TEKN/2021:232

Delegationsordning - Beslut
Bakgrund
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelsen eller en nämnd,
men där kommunstyrelsen eller nämnden beslutat att flytta över beslutanderätten till någon
annan.
Besluten gäller på samma sätt som om kommunstyrelsen eller nämnden fattat dem. Beslut
som fattas av tjänsteman eller förtroendevald utan delegering i ärendet saknar laga verkan,
det vill säga är inte giltigt. Syftet med delegering är att avlasta nämnden från rutinärenden
så att nämnden får mer tid till övergripande frågor, fastställande av mål för verksamheterna
samt uppföljning av resultat.

Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen har gjort en genomgående uppdatering av tekniska
nämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Delegationsordning tekniska nämnden 25 aug 2022
Delegationsordning Teknisk nämnd 2.0
Delegationsordning tekniska nämnden PP

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner delegationsordningen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Diarienummer: TEKN/2022:165

Prisökning Livsmedel - Information
Bakgrund
Kostnaden för livsmedel till offentlig sektor har ökat med 10-16 procent under 2022 och fler
prishöjningar är att vänta i höst. Prishöjningarna på livsmedel innebär uppskattningsvis
cirka två miljarder kronor i extra kostnader 2022 för landets offentliga måltider.
För måltidsservice innebär prishöjningarna hittills i år extra kostnader på ca 1,6 miljoner
kronor för 2022. Aviseringar finns om ytterligare prishöjningar i september i paritet med de
prishöjningar som gjordes i maj.
Under den här tre årsperioden har måltidsservice öppnat två nya förskolekök och stängt ett
kök inom äldreomsorg. Antal portioner har under samma tidsperiod ökat med 7,3 procent.
Tilldelad ram har samma period minskat på grund av effektiviseringskrav, vilket innebär en
lägre budget per portion.

Prisökningar på vissa varugrupper
Tabellerna nedan visar prisökning i procent och förändring i pris med kronor per kilo
mellan år 2019 till och med juni 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Konsekvensbeskrivning
Med ökade kostnader på minst 1,5 mkr, utifrån de prishöjningar som hittills genomförts
2022, krävs stora justeringar på menyn för att komma i ekonomisk balans. Nödvändiga
åtgärder kan vara att ta bort populära rätter från menyn så som tacos, hamburgare,
köttfärssås och ugnsfärs. Dessa rätter innehåller dyrare råvaror samt att gästerna äter
betydligt mer dessa dagar.
Fastställd handlingsplan för att förvekliga kost- och måltidspolicy vad gäller öka andel
svenska livsmedel, öka andelen lokalproducerade livsmedel, öka andelen andel ekologiska
varor samt öka andelen Fairtrade-märkta importvaror, kommer inte kunna uppfyllas med
nuvarande ekonomiska ram. Ekologiska livsmedel är dyrare än konventionella, livsmedel
med ursprung Sverige är i regel dyrare än utländska. Detsamma gäller lokalproducerade
livsmedel. Fairtrade-märkta importvaror är dyrare än motsvarande vara utan märkning.
I dag kan vi inte välja animaliska livsmedel med utländskt ursprung då dessa inte finns
upphandlade. Det kan bli nödvändigt att avbryta pågående livsmedelsavtal för att istället
upphandla livsmedel med lägre djurskyddskrav och andra kvalitetskrav. Sådana livsmedel
kan inte tas in på nuvarande avtal utan att det innebär avtalsbrott eftersom vi ställt högre
krav i nuvarande upphandling. Dessa krav ställs för att uppnå kost- och måltidspolicyn.
Det finns även farhågor att skollagens krav på näringsriktig skollunch kan vara svårt att
uppnå med nuvarande ekonomiska förutsättningar. Då populära rätter plockas bort från
menyn kommer färre elever att äta skollunch vilket i förlängningen påverkar inlärning
negativt. Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för måltider i skola och förskola kan ej
efterlevas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag på åtgärder för att komma i balans år 2022 och hantera 2023 års ramtilldelning
inklusive effektiviseringskrav
Öka intäkter
Pedagogisk lunch är idag subventionerad av måltidsservice med 30 kr/port. Debitera
ordinarie pris (År 2022 - 58 kr/port exkl. moms) till utbildningsförvaltningen istället för
subventionerat. Totalt cirka 650 tkr
Minska kostnader
Borttagande av frukt till fruktstund på förskola
Totalt 450 tkr
Justering av meny gymnasieskola, grundskola, förskola genom att ta bort populära rätter
från menyn, så som tacos, ugnsfärs och hamburgare. Ersätta dessa rätter med rätter som
kostar mindre per serverad portion som tillexempel vegetariska grytor, gratänger och pytt.
Totalt cirka 500 tkr
Debitera verksamheten medicinskt ordinerade livsmedel såsom näringsdryck utöver
ordinarie måltid.
Totalt cirka 65 tkr
Ta bort mjölk som måltidsdryck inom förskola, grundskola och gymnasieskola
verksamheter.
Totalt 400 tkr

Sammanfattning
Måltidsservice är i behov av ökad ram med 1,6 mkr för att bibehålla nuvarande kvalitet på
våra måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg samt fortsätta
följa Mjölby kommuns kost- och måltidspolicy och skollagens krav på näringsriktig lunch.
Om inte ramökning sker krävs dialog med våra kunder för att kunna möta förändringarna
framåt.
För att minska livsmedelskostnaderna i måltidsservice under hösten 2022 gör vi avsteg från
den vanliga matsedeln och har färre serveringar med dyrare livsmedel som ofta är populära,
till exempel tacos.

Beslutsunderlag
Prishöjningar livsmedel ver 3

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Diarienummer: TEKN/2022:192

VA- särredovisning - Beslut
Bakgrund
Enligt 50 § vattentjänstlagen ska den allmänna VA- anläggningens verksamhet ha en egen
bokföring med särskilt redovisade resultat- och balansräkningar, som kan särskiljas från
annan verksamhet som huvudmannen driver. Redovisningen ska ske enligt god
redovisningssed och när den är fastställd ska den finnas tillgänglig för abonnenterna och
andra berörda.

Sammanfattning
VA taxan var oförändrad 2021. Årets underuttag uppgick till -2 300 tkr och ackumulerat
överuttag vid årets slut uppgår till +13 100 tkr. Investerade medel har underskridit budget
med totalt 47,7 mkr, varav 19,3 mkr exploatering, 11 mkr VA förbättringar och 17,5 mkr
Högby.

Beslutsunderlag
VA-särredovisning 2021 tjänsteskrivelse TEKN/2022:192
Redovisning 2021 VA- verksamhet i Mjölby kommun

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner VA- särredovisning för räkenskapsåret 2021

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Diarienummer: TEKN/2022:19

Verksamhetsrapport
Bakgrund
Förvaltningen bedriver utifrån reglemente och på uppdrag av nämnd samhällsviktig
verksamhet. Nämnden har bland annat ansvar för vatten och avlopp, avfall samt skötsel,
underhåll, investeringar inom gator och parker. Därutöver har nämnden ett omfattade så
kallat facility management-uppdrag inom måltid och lokalvård samt ansvar för det så
kallade bostadsanpassningsbidraget. Rapporten ska ses utifrån det av kommunfullmäktige
tilldelade uppdraget och ska spegla hela nämndens bredd och uppdrag. Utöver löpande
rapport från verksamheten ges vid återkommande tillfällen ekonomiska prognoser samt
delårs- samt helårsbokslut. Rapport från verksamheten ska ses som en del av den interna
kontrollen och därmed nämndens och förvaltningens ledningssystem. Tillkommande
rapportering ska ske inom särskilda uppdrag och investeringar. Vad gäller
investeringsprojekt har förvaltningen för avsikt att på ett tydligare sätt del- samt
slutrapportera dessa framöver.

Sammanfattning
Förvaltningen rapporterar i stort ordinarie drift under perioden. Viss avvikelse har skett
inom VA- nät där det varit relativt många vattenläckor. Under sommaren har visst
periodiskt underhåll skett inom såväl lokalvård som fastighet. Inom gata-park har
förberedelser skett inför Skänninge marken. I övrigt har verksamheten präglats av att det
varit semesterperiod.

Beslutsunderlag
Rapport från verksamheten juli, augusti 2022 Tjänsteskrivelse
Rapport från verksamheten PP juli, augusti 2022

Beslut
1.

Tekniska nämnden noterar verksamhetsrapport för innevarande period och lägger
den till handlingarna.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Diarienummer:

Inbjudningar
Bakgrund
Redovisning av inkomna inbjudningar till tekniska nämnden att ta del av.

Sammanfattning
Inga inbjudningar till dagens sammanträde.

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Diarienummer: TEKN/2022:20

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med Kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7, kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37§ samt
39§.

Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Justerandes sign

Juni 2022
Yttrande polis
avseende ordningsstadga,
22 st

2022:3

M.R

Yttrande Trafikverket
dispensärenden, 3 st

2022:4

M.R

Beslut dispens kommunens
egna trafikföreskrifter, 6 st

2022:6

M.R

Beslut flyttning av fordon,
1 st

2022:7

M.R

Bostadsanpassningsärenden, 14 st

B.H

Anställningsavtal driftschef, J.J

J.C

Juli 2022
Yttrande polis
avseende ordningsstadga,
8 st

2022:3

M.R

Yttrande Trafikverket
dispensärenden, 5 st

2022:4

M.R

Yttrande Länsstyrelsen,
tävling på väg,
hastighetsbegränsningar,
1 st

2022:5

M.R

Bostadsanpassningsärenden,
1 st

B.H

Anställning avtals och systemförvaltare, B.H

V.B
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut juni månad
Delegationsbeslut Bostadsanpassning juni månad
Förteckning över delegationsbeslut juli månad
Delegationsbeslut Bostadsanpassning juli månad

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Diarienummer: TEKN/2022:184, TEKN/2022:177,
TEKN/2022:163, TEKN/2022:169,
TEKN/2022:105, TEKN/2022:175,
TEKN/2022:181, TEKN/2022:182

Inkomna skrivelser, meddelanden och handlingar
Bakgrund
Redovisning av vilka inkomna skrivelser, meddelanden och handlingar som inkommit till
tekniska nämnden efter föregående nämndsmöte den 9 juni 2022.

Sammanfattning
TEKN/2022:184

Remiss av förslag till handlingsprogram enligt Lag om skydd
mot olyckor för Mjölby och Boxholms kommun

TEKN/2022:184

Remissversion av handlingsprogram enligt LSO – Mjölby och
Boxholms kommun

TEKN/2022:177

KS§124 Sammanträdestider 2023

TEKN/2022:163

Skymd sikt vid cykelöverfart – Mjölbyförslag (ärende nr.
11546)

TEKN/2022:169

Meddelande tillsyn, byggsanktionsavgift

TEKN/2022:169

Tjänsteskrivelse Tillsyn, olovlig åtgärd

TEKN/2022:105

KF§61 Mål och driftramar

TEKN/2022:175

Fotbollsmål i Slomarp – Mjölbyförslag (ärende nr. 11538)

TEKN/2022:181

Pantmaskin – Mjölbyförslag (ärende nr. 11886)

TEKN/2022:182

Lekpark – Mjölbyförslag (ärende nr. 11885)

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser, meddelanden och handlingar

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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