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§ 112
Hållbarhetsveckan - Information
Miljöutredare Johanna Wiklund informerar tekniska nämnden om
Hållbarhetsveckan i Mjölby. Den pågår under vecka 40, 2- 8 oktober. På vår
hemsida kan man se hela programmet.
Service- och teknikförvaltningen har med flera inslag under veckan. Bland
annat kommer parktekniker Stefan Gustafsson ha guidade turer, där han
visar upp Mjölbys exotiska träd.
Måltidsservice fokuserar på grönsaker efter säsong under veckan och
erbjuder klimatsmart mat.
Va-avfallavdelningen deltar på bakluckeloppisen på lördagen. Två tält
kommer finnas på Kanikeplan, där allmänheten kan få information om vår
verksamhet. Vi kommer även att belysa vikten av att lämna in målarfärg till
återvinningscentralen så att den inte hamnar i våra avlopp. De informerar
även om kadmium, som är ett metalliskt grundämne som inte går att bryta
ner. Ämnet finns bland annat i viss målarfärg.
Varje handling från privatpersoner är värdefull.
Alla kan göra något för en bättre värld.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
___
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§ 113
Demografi finansiell analys och framtida utmaningar - Information
Verksamhetscontroller Thomas Gustafsson informerar om Mjölby
kommuns befolkningsprognos och dess utveckling. Han besöker alla
nämnder för att ge samma information.
Mjölby kommun är inne i en väldigt expansiv fas och vi har en vision år
2025 om 30. 000 invånare. Demografin förändras. Våra äldre blir fler och
90-talisterna kommer upp i den åldern då de bildar familj. Det är många
Linköpingsbor som har bidragit till Mjölbys utveckling, då det flyttar in
många barnfamiljer till kommunen. Framför allt till Mjölby och Mantorp.
Vi kan även se att invandringen och den ”sekundära” invandringen bidrar
till befolkningsökningen.
Mjölby kommun växer i alla ålderskategorier som påverkar den kommunala
verksamheten. PWC har anlitats för att ta fram en långsiktig ekonomisk
analys fram till år 2030, men den är väldigt preliminär.
Sammanfattning
•Ett ökat antal invånare leder till ökade intäkter.
•Ett ökat antal invånare leder även till ökade kostnader – vi ser en ökning
bland både andelen äldre och barn.
•Intäkterna ökar dock inte i samma takt som kostnaderna, delvis på grund av
försämrad samhällsekonomi och maxtaxor.
•Stora investeringsbehov. Ökat invånarantal leder till ökade investeringar i
form av exempelvis förskolor, grundskolor och boende för äldre.
•Effektiviseringsbehovet är 1,12 % årligen och det motsvarar 20,8 mkr per
år.
•Ett alternativ vi har är att höja skatten med drygt 5 kronor fram till 2030
Arbetets gång
Under hösten och vintern 2016/2017 gjordes en omvärldsanalys, vi var ute
och informerade och förde en dialog.
Maj till september 2017 var det workshops för att beskriva utmaningarna
och arbeta fram ett förbättringsförslag. Informationen gick ut till
medarbetare och nämnder.
Under augusti och september 2017 skedde en värdering av inkomna
synpunkter, idéer och förbättringsförslag.
I oktober 2017 väntas det ett beslut från KS/ KF om att starta upp
utredningar och uppdrag för att ta uppdraget vidare.
Tekniska nämnden tar del av informationen
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§ 114
Kommunens fastighetsbestånd – information
Fastighetschef Erik Styrenius informerar.
Förvaltningsobjekten förändras över tid, men i dagens läge har vi
•
•
•

Förskolor
Skolor
Omsorg

12.000 kvm
80.000 kvm
46.000 kvm

Tekniska nämnden tar del av en förvaltningslista där lokalerna är mer
detaljerade.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 115
Dnr TEKN/2015:125
EPC-projektet Lagmanskolan - information
Fastighetschef Erik Styrenius informerar tillsammans med entreprenören
Per Lindh i ärendet.
Ärendet har pågått sedan 2015 och syftet är att spara energi.
Vad innebär EPC - Energy Performance Contract?
• ”Funktionsupphandling av energieffektivitet med prestandagaranti”
• Entreprenören sätter ett energikostnadssmål för fastigheten som
sedan medför vite/bonus under garantitiden
• Inomhusmiljön ska vara oförändrad eller bättre
• Projektet innebär en total genomgång av all energianvändning i den
berörda fastigheten.
• Även brukarperspektivet i fokus
• En ”självfinansierande kalkyl”
• Entreprenören garanterar den nya kostnadsnivån
Lagmansskolan i Mjölby blev Mjölbys pilotprojekt med EPC. Skolan är en
stor energikonsument, underhållsbehovet på installationer och system var
stort, det fanns stora skillnader i temperatur i skolans olika delar och
möjlighet att väva in energifrågor i skolarbetet.
Så här långt ser det bra ut energimässigt men det finns några saker kvar
innan projektet är klart. Nya fläktrum och aggregat i C-huset, vi ska koppla
upp systemen, trimma in styr- och reglersystemen och följa upp värme och
isoleringsåtgärder under ett vinterdriftfall.
Sammanfattning
Vi har haft ett bra samarbete med Per Lindh och Torpheimergruppen och vi
kommer uppnå de besparingsmål som vi satt upp. Det är ett positivt projekt.
Till våren/ sommaren 2018 har vi en tydlig bild på effekten och efter det ska
vi bara göra några finjusteringar.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 116
Dnr TEKN/2016:321
Internhyressystemet - information
Ekonomichef Maria Åhström och fastighetschef Erik Styrenius föredrar
ärendet.
Bakgrund
• 1992 internhyressystem infördes
• 1997 kultur- och fritidsfastigheterna kom med
• 2004 lokalanpassningsmedlen minskade
• 2006 förtydligande av regler för lokalanpassning och införande av
regler för uppsägning
• 2012 reviderade riktlinjer för internhyressystemet
• 1998 hyressänkning kallhyra ca 10 %
• 2001 hyressänkning kallhyra ca 12 %
• 2006 hyressänkning kallhyra utbildningsförvaltningen
• 2011 sänkning av utrymmet för lokalanpassning på
investeringsbudgeten
Internhyrorna baseras på fastighetens driftkostnader, fastighetens del av det
löpande underhållet, de administrativa kostnaderna, kapitalkostnader och
försäkringar.
För att förbättra kommunikationen med hyresgästerna har varje nämnd/
förvaltning utsett en förvaltare, det finns en kontaktperson på varje
förvaltning och en lokalansvarig för varje objekt.
Det framtida arbetet med internhyressystemet bygger på att behålla och
uppdatera gällande riktlinjer. Vi ska ta fram en lathund till berörda och
påbörja en informationskampanj som vi ska gå ut med till
förvaltningsledningar, enhetschefer och ekonomer. Service- och
teknikförvaltningen ska ta fram rutiner för att se till att riktlinjerna följs, till
exempel vid vidarefakturering.
Tekniska nämnden väntar in uppdateringen/ revisionen av internhyrorna.
Det är viktigt att motparten förstår vilka regler som gäller. Vi vill minimera
risken att missförstånd uppstår och att reglerna inte tolkas på olika sätt,
beroende på vem som läser.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 117
Uppföljning Måltidsservice lunch- till- lunch mötet - information
Tekniska nämnden är på Vifolkaskolan i Mantorp och äter lunch. Samtidigt
informerar måltids- och lokalvårdschef Marie-Louise Nydahl om vad som
har hänt på måltidsavdelningen efter lunch- till- lunch mötet som var i april
2017.
Kökschef Andreas Karlström och kökschef Klaus Rinnegård berättar om sitt
studiebesök i Marks kommun som har en food court i en av sina skolor.
Önskemål finns om att skapa något liknande på Vifolkaskolan i Mantorp.
En food court bygger på en flervalsmodell. Utgår vi ifrån Mark kommuns
modell kan eleverna välja på tre varma rätter varje dag, en traditionell, en de
kallar smart val och en pastarätt, och kökets gröna som är ett salladsbord.
Flervalsmodellen i Marks kommun har minskat andelen specialkoster, ökat
matgästernas valfrihet och kockarnas kreativitet för skolmaten. Idén med
konceptet är att inkludera de vanligaste förekommande specialkosterna i
ordinarie skolmatens utbud.
Modellen är klimat- och miljövänlig, kostnadseffektiv och förbättrar även
arbetsmiljön.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 118
Dnr TEKN/2016:356
Internkontroll måltidsservice - information
Måltids- och lokalvårdschef Marie-Louise Nydahl informerar om
måltidsservice internkontrollmoment 2017.
Bakgrund
Service-och teknikförvaltningen fastställer årligen internkontrollmoment
som avser samtliga avdelningar.
Process, rutin 5 i internkontrollplanen, avser produktion och leverans inom
måltidsservice.
Kontrollmomentet
Kontroll att rutiner finns för att hantera produktions-och leveransstörningar
inom måltidsservice.
Metoden
Kontroll av rutiner och dokumentation.
Sammanfattning
Måltidsservice utför produktion och leverans av måltider till i huvudsak
utbildningsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen via avtal.
Uppföljningsmöten sker med beställaren via måltidsråden och vid behov.
Måltidsservice är certifierade i kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och
14001, vilket innebär att rutiner om produktionen finns och avvikelser
dokumenteras via avvikelsehanteringsrutinen.
Internrevisioner görs enligt revisionsplan.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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Dnr TEKN/2017:246

LSS boendet Lejonet - information
an Gustafsson och projektledare Olga Zunda informerar om LSS- b
Flexator AB är totalentreprenör i projektet och kontraktssumman ligger på
11 210 000 kronor. Boendet ska byggas i centrala Mjölby, i kvarteret Lejonet,
korsningen Bockarpsvägen/ Finnstugatan. Området omfattar cirka 2. 200 kvm.
Byggnadens totala bruttoarea är cirka 565 kvm i ett plan och har en vinkelform.
Tanken är att det på sikt även ska anläggas sex parkeringsplatser med infart från
Finnstugatan.
LSS-boendet levereras i volymenheter som byggs inomhus i fabrik.
Färdigställandet sker så långt som möjligt inomhus, ytbehandlas och förses med
installationer och fasta inredningar. På byggplatsen utförs sedan kompletterande
arbeten med montering till helt färdig byggnad. Utvändig mark (finplanering,
gräsyta) utförs med kommunens egna resurser eller som sidoentreprenad inom
gällande ramavtal.
Boendet består av sex lägenheter, personalutrymmen och gemensamma utrymmen.
Centralt placerat finns jourrum, förråd, tvättstuga, ett gemensamt kök och ett stort
allrum med TV-hörna. Det kommer finnas en uteplats för gemensamma aktiviteter.
Varje lägenhet har en yta på cirka 39 kvm med hall, en sovdel, ett mindre kök och
matplats, RWC och egen uteplats. Enligt verksamhetens önskemål förses lägenheterna med ett taklyftsystem som underlättar för personalen när de ska lyfta en
person.
Marken där boendet ska byggas är förorenad med PHO, vilket innebär att vi måste
sanera marken innan bygget kan börja. Boendet beräknas vara klart i april 2018 om
allt går enligt planerna.
Ärendet är överklagat. Projektgruppen har lämnat in en överklagan till
Länsstyrelsen och beräknas ta några veckor.
Pågående aktiviteter
• Flexator håller på med detaljprojektering och materialinköp.
• Förhandbeskedet är överklagat till Länsstyrelsen.
• Beslut om marklov avseende marksanering är på gång.
• Ansökan om bygglov avseende Nybyggnation av LSS-boende är inlämnat.
• Gata- och parkavdelningen tar fram underlag för markplanering.
• Byggnaden levereras i volymenheter.
• Dessa byggs inomhus i fabrik. Färdigställande sker så långt som möjligt
inomhus, ytbehandlas och förses med installationer och fasta inredningar.
På byggplatsen utförs sedan kompletterande arbeten med montering till
helt färdig byggnad.
• Utvändig mark (finplanering, gräsyta) utförs med kommunens egna
resurser eller som sidoentreprenad inom gällande ramavtal.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 120
Dnr TEKN/2017:315
Ombyggnation av Biståndsenhetens lokaler - Beslut
Arbetsmiljöverket har vid inspektioner den 29 november och den 9
december 2016 påpekat brister i arbetsmiljön i biståndsenhetens lokaler.
Bristerna rör främst risken för hot och våld från klienter i lokalen.
Under våren 2016 tog fastighetsavdelningen fram olika alternativa skisser
för ombyggnad eller flytt till andra lokaler i stadshuset. Förslagen
förkastades då och alternativ i FAMI´s regi har utretts.
Nu är ärendet tillbaka med inriktning på att bygga om och till
biståndsenhetens lokaler.
Arbetsmiljöverket inkom den 30 juni 2017 med ett övervägande om
vitesföreläggande mot arbetsgivaren. Den 6 juli 2017 överlämnades en ny
förslagsskiss på om- och tillbyggnad till omsorgs- och socialförvaltningen
från fastighetsavdelningen. Skissen utgör underlag för kommunens svar till
arbetsmiljöverket. Mjölby kommun svarar att en ombyggnad tidigast kan
vara klar den 31 Maj 2018. Under ombyggnaden ska besök hanteras i
tillfälliga lokaler.
För att ha möjlighet att klara om- och tillbyggnaden inom tidsgränsen
behöver projektering påbörjas snarast. Trots avsaknad av finansiering vill vi
ha ett igångsättningsbeslut på projektet.
Beslutsunderlag
Beslut från Arbetsmiljöverket TEKN/ 2017:315
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden bifaller förslaget att påbörja en utredning av ärendet.
___
Beslutet skickas till
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§ 121
Dnr TEKN/2017:147
Delårsbokslut och prognos - information
Förvaltningsekonom Velid Jahic informerar om prognosen per 2017-08-31.
Skattefinansierat verksamhet
Driftbudg 2017 Driftbudg 2017 Ack utfall 2017-08 Prognos 2017 08 Budgetavvikelse Exkl effekt av
Brutto
Netto
Nettokostn
Netto
Netto
komp-avskriv
Väghållning
98 576
39 301
22 325
30 833
8 468
3 268
Park, mark och skog
30 638
13 161
8 052
12 678
483
183
Kollektivtrafik
4 726
4 698
2 112
4 053
645
0
Internhyresfastigheter
159 925
-12 027
-7 420
-9 484
-2 543
-2 543
Övriga fastigheter
5 130
1 452
163
2 216
-764
-764
Bostadsanpassning
2 443
2 443
1 276
2 943
-500
-500
Förvaltningsgemensamt
14 958
5 753
5 530
3 253
2 500
2 500
Ankomstregistrerade fakturor
0
0
3 132
-1
1
1
Måltidsservice och lokalvård
74 369
0
39
-558
557
557
Summa
390 765
54 780
35 208
45 932
8 848
2 702
Budgetverksamhet (tkr)

Väghållning
Budgetverksamheten väghållning beräknas få ett överskott mot budget om
totalt 8 468 tkr varav 3 268 tkr avser drift och 5 200 tkr beror på effekten av
tillämpad komponent-avskrivning på väg. Vinterväghållningen går något
bättre än budget. Det beror på mindre snöröjning men relativt mycket
halkbekämpning de första månaderna. Gatubelysningen förväntas att
genererar ett överskott totalt. Det beror på låga kostnader för elenergin,
beroende på såväl lågt elpris som lägre förbrukning per belysningspunkt.
Internhyresfastigheter
Årets första kvartal har varit relativt varmt och snöfattigt. Det har bidragit
till positiva effekter på bland annat snöröjning, halkbekämpning samt
energikostnader. Dessa budgetposter förväntas att generera minskade
kostnader på 3 500 tkr under året, förutsatt en normal höst och vinter. Vi
förväntar oss likt förgående år högre löpande och felavhjälpande underhåll.
Under de första åtta månaderna har flera kostsamma reparationer utförts. Vi
har bl.a. åtgärdat taket på Kungshöga gymnastiksal samt arbeten i och runt
Vasaskolan. I samband med färdigställandet av taket så konstaterades
ytterligare skador på byggnaden. Dessa skador har sanerats och reparationen
blev cirka 1 300 tkr dyrare än planerat. Under sommaren har avdelningen
fått hantera ett flertal kostsamma fukt- och vattenskador som blev dyra att
åtgärda på ett långsiktigt riktigt sätt. Kostnaden för löpande/felavhjälpande
underhåll bedöms överstiga budgeten om cirka 6 500 tkr för helår vilket
också är det bidragande orsaken till prognostiserat underskott om 2 543 tkr
för 2017. Efter nämndbeslut 2016-10-27 skall reparationen av taket
finansieras av tilläggsbudget om 2 488 tkr för år 2017.
Måltidsservice och lokalvård
Underskottet beror på ökade personalkostnader på vårdboende samt högre
livsmedelskostnader. Kökscheferna vidtar åtgärder under hösten för att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-28

13 (20)

minska livsmedelskostnaderna genom att se över matsedeln och laga mer
mat från grunden samt se över livsmedelsinköp. Lokalvården bedöms få ett
nettoresultat på dryga 1 000 tkr i prognosen vilket är ca 600 tkr högre än
budget. Orsaken är intäkter som uppkommit men inte budgeterats t ex
intäkter avseende lokalvård på fackexpedition samt intäkter pga.
extrabeställningar i form av byggstädningar.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Budgetverksamhet
(tkr)
Vatten o
avloppshantering
Avfallshantering
Summa

Driftbudg Driftbudg
2017
2017
Brutto
Netto
51 772
24 050
75 822

0
0
0

Ack utfall
2017-08
Nettokostn
-744
-295
-1 039

Progno
2017 08
Netto

Budgetavvikelse
Netto

0
800
800

0
-800
-800

Vatten och avloppshanteringen
Vatten och avloppshanteringen har ett överskott om 744 tkr efter de åtta
första månaderna. Överskottet har sin huvudsakliga grund i högre intäkter
än budget, främst avseende avgifter för vatten och avlopp. Orsaken är att
vattenkonsumtionen vanligtvis stiger något under sommaren. Utfallet för
personalkostnaderna överstiger budget medan kostnader för externa inköp
(underleverantörer) understiger budgeten med motsvarande belopp. Vidare
har verksamheten ökade kostnader för kemikalier och konsulter, en trend
som bedöms öka och fortsätta resten av året.
Avfall
Utfallet per 31 augusti visar ett mindre överskott om 295 tkr. Med en årlig
omsättning om ca 16 000 tkr är utfallet mer eller mindre betraktas som ett
resultat i linje med budget.
Åtgärder för hantering av underskott
För att få budgeten i balans krävs en taxehöjning om 5 % för 2018.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign
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§ 122
Dnr TEKN/2017:276
Åtagande och mått delårsprognos 2017 samt för 2018 - information
Förvaltningschef AnnKristin Rådberg informerar om att prognosen för att vi
ska klara 2017 års åtaganden ser god ut. Vi tror att vi klarar alla punkter
utom arbetsmiljöcertifieringen. Åtagandet med att ”förvalta och utveckla
kommunens tillgångar” kan vi, på grund av asfaltsupphandlingen som
inneburit ökade kostnader under 2016, inte asfaltera alla de prioriterade
gator och cykelvägar vi har enligt stödsystemet för beläggningsunderhåll.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 123
Budgetberedning inför budget 2018 – information
Förvaltningschef AnnKristin Rådberg informerar om att hon, ordförande
Pelle Gustafsson och Mats Allard (M) var på budgetberedningen den 27
september, och informerade från service- och teknikförvaltningen.
De pratade om kostpolicyn, den nya cirkulationsplatsen som vi fått
uppdraget att bygga och personalfrågor. Information kring mål- och
åtagande, hur det gått och vilka åtaganden vi ska ha framöver. Prognosen
för 2017 och 2018 lyftes.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 124
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef AnnKristin Rådberg informerar.

Justerandes sign

•

Väderkvarnen i Skänninge.
Väderkvarnen på Väderkvarnsbacken i Skänninge brann ner för ett
tag sedan. Kommunen har ställt frågan till Lions om de vill vara
delaktiga i en eventuellt ny väderkvarn men de har avböjt. Ölands
kommun har hört av sig och erbjudit Mjölby kommun en ny
väderkvarn, dock behöver den rustas för att den ska bli användbar,
men det kostar pengar. Det finns funderingar på att anlägga en
lekpark på Väderkvarnsbacken i stället. Service- och
teknikförvaltningen har inte haft någon medborgardialog än, kanske
är det ett bra ärende att börja med?

•

Vattentäkten i Högby.
Nu ska vi börja borra nya hål och provpumpa. Investeringsmedel
finns.

•

Projektenheten
Vi har många projekt framför oss och av den anledningen har
projektenheten tillkommit. Enheten består i dag av projektchef
Göran Gustafsson och tre projektledare. Tanken med projektenheten
är att de ska styra projekten bättre och även styra upp externa
projektledare bättre.

•

Personalärende
En driftchef på service- och teknikförvaltningen har blivit
polisanmäld för trolöshet mot huvudman. Personen har slutat hos
oss.

•

Byggnadskommitté
Det finns förslag på att upprätta en byggnadskommitté. Eventuellt
kommer den ligga under tekniska nämnden. Inget är beslutat än.

•

Effektivisering kring samhällsbyggnadsfunktioner
Majoriteten har för avsikt att formulera ett utredningsuppdrag i
samband med att förslag inom effektiviseringsuppdraget ska upp till
Kommunfullmäktige. Syftet är att se om det är möjligt att
effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom att placera
exploateringsenheten och planavdelningen under tekniska nämnden
och service- och teknikförvaltningen. Hur det kommer se ut är ännu
inte fastställt.

Utdragsbestyrkande
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•

Krisövning
Service- och teknikförvaltningen har en krisövning den 29
september med ett 30-tal tjänstemän som deltar.

•

Fastighetschef
Efter att vi intervjuat några slutkandidater så finns det nu en muntlig
överenskommelse med en person som vi hoppas på.

•

Driftchef lokalvård
Lokalvårdsavdelningen har anställt en ny driftchef, Neda Kusljic.
Hon kommer från ISS. Nu har lokalvårdsavdelningen full bemannig
på sina chefstjänster.

Tekniska nämnden tar del av informationen.
___
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Dnr TEKN/2017:35

Bakgrund
Enligt arvodebestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 ska
nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Sammanfattning
Följande kurs finns i handlingarna
Fritidsjuridik 2017
Beslutsunderlag
Inbjudan från Kommun Akuten
Tekniska nämndens beslut
Avslår deltagande i kursen Fritidsjuridik
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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§ 126
Dnr TEKN/2017:229, TEKN/2017:231,
TEKN/2017:232, TEKN/2017:299, TEKN/2017:301, TEKN/2017:302,
TEKN/2017:303, TEKN/2017:74
Inkomna skrivelser/meddelanden
Följande Inkomna skrivelser/ meddelanden redovisades.

TEKN/2017:299

Krisplan Service- och teknikförvaltningen
(2017-09-06)

ORG.Schemaenheter
TEKN/2017:74

KS § 175 Källsortering närmare hemmet till
exempel i form av fyrfackskärl - svar på
medborgarförslag.

TEKN/2017:229

Medborgarförslag

TEKN/2017:231

Medborgarförslag trafiksäkerhetsåtgärder

TEKN/2017:232

Medborgarförslag förändring av parkering

TEKN/2017:301

Medborgarförslag bänkar

TEKN/2017:302

Fritidsaktiviteter för Skänninge barn och
ungdom, klass 4 på Lindbladsskolan med
föräldrar

TEKN/2017:303

Trafiksäkerhet i Skänninge, klass 4 på
Lindbladsskolan med föräldrar

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign
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§ 127
Dnr TEKN/2017:50
Redovisning av delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33§-38§ kan en del beslut delegeras
till tjänstemän inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas följande
delegationsbeslut.
Augusti
Yttrande polis avseende ordningsstadga
Beslut av gatu/ trafikingenjör

10 st

2017:3

Yttrande Trafikverkets dispensärenden
Beslut av gatu/ trafikingenjör

12 st

2017:4

Beslut dispens kommunens egna trafikföreskrifter 1 st
Beslut av gatu/ trafikingenjör
Rapportering av enkla hinder i publik miljö
Beslut av gatu/ parkchef
Bostadsanpassningsärenden
Beslut av bostasanpassningshandläggaren
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden 2017-08-01 till 2017-08-31
Tekniska nämndens beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbesluten
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017:6

2017:134

15 st

