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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Tekniska nämnden 2020-10-28 

 

1  

Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 09.30-12.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Reinder Nispeling (L)  
 Jim Larsson (S)  
 Lars Wilhelmsson (C)   
 Jenny Landernäs (M)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Sigrid Moser-Nyman (SD)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Ulf Olsson (C), Claes Gustavsson (SD), samt sekreterare Carina 

Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott, övriga se § 111.   

  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Peter Ristikartano (MP) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 november 2020 klockan 08.00 
 

Underskrifter  Paragrafer 109–123 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr     
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Marijo Edlund (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Peter Ristikartano (MP) 
  

 

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

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 109–123 
  

Sammanträdesdatum 2020-10-28 
  

Anslaget uppsättes 2020-11-05 

 

Anslaget nedtages 
 

 

2020-11-27 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr  
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TN § 109 

 

Ersättares deltagande vid tekniska nämndens sammanträden   Dnr 313/20 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag av kommunstyrelsen under vå-

ren 2020 att föreslå rekommendationer som ska vidtas vid nämndernas sam-

manträden, fysiska möten och konferenser etc med anledning av coronapande-

min. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade därefter haft dialog med grupp-

ledarna för de politiska partierna där man enades om att följande ska gälla vid 

sammanträde med nämnd/styrelse/fullmäktig: 

 

• Arbetsutskotten träffas som vanligt i stora sammanträdesrum 

• Nämnderna/styrelsen/fullmäktige hanterar ärenden utifrån behov. Korta 

föredragningar/svara på frågor. Nämndernas sammanträden äger rum i 

fullmäktigesalen. Sekretessärenden i KS-salen. Få personer. 

• Ersättare ombeds att inte närvara vid sammanträde om man inte blir sär-

skilt kallad till sammanträdet. Undantag för politisk representation. 

• Anmälan om frånvaro ska ske till nämndkansliet. 

• Ordförande är ansvarig för att sammanträdet genomförs i enlighet med 

dessa rekommendationer. 

 

Kommunstyrelsen har därefter den 12 oktober 2020 § 211 för sin del beslutat 

att ersättare fortsättningsvis har rätt att närvara vid kommunstyrelsens samman-

träden. Kommunstyrelsen beslutade också att rekommendera övriga nämnder 

att ta upp frågan om deltagande för ersättare vid nämndsmöten framöver. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 103. 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att ersättare fortsättningsvis har rätt att närvara vid tekniska nämndens sam-

manträden. 
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TN § 110 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen   Dnr 41/20 

 

 

• Information från städavdelningen gällande arbetet under Corona-

pandemin 

• Slutredovisning av ombyggnation av Skantzöbadet 
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TN § 111 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    

 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§§ 112-113 - Gatu/parkchef Jessica Cedergren  

§ 114 - VA-chef Annica Wijk 

§§ - 115, 118-120 – Teknisk chef Carina Elliott 
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TN § 112 

 

Taxa för schakter och trafikanordningsplaner i Hallstahammars kommun 

inklusive tillämpningsföreskrifter fr o m 1 januari 2021   Dnr 516/20 517/20 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att det kontinuer-

ligt pågår arbeten på allmän mark. Förvaltningen har med anledning av detta 

uppmärksammat att det finns ett behov av förtydligande kring de krav som 

ställs på arbeten som utförs samt eventuella påföljder om ställda krav inte följs. 

Förvaltningen har därför upprättat förslag på taxa för schakter och trafikanord-

ningsplaner i Hallstahammars kommun med tillhörande tillämpningsföre-

skrifter. Taxan och förskrifterna förväntas bidra till att arbeten planeras och 

genomföras på ett bättre sätt och med en bra återställning. Taxan redogör för 

avgifter för handläggning samt de för viten som kan uppstå om arbeten inte ut-

förs enligt föreskrifterna. Taxan speglar den generella prissättningen hos kom-

munerna i Mälardalen. Tillämpningsföreskrifterna är till för att tydliggöra de 

krav kommunen ställer på de arbeten som sker på allmän mark. Syftet är att 

säkerställa så väl säkerhet under arbetets gång, säkerställa framkomlighet/ 

omledning för olika trafikantgrupper samt återställning av mark.  

 

Enligt tekniska nämndens reglemente har nämnden fullmäktiges uppdrag att 

besluta om frågor om tillämpning av taxor inom nämndens område.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 93. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att fastställa taxa för schakter och trafikanordningsplaner i Hallstahammars 

kommun fr o m den 1 januari 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att bemyndiga tekniska nämnden att årligen besluta om avgiftsändringar av 

taxan enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI med oktober månad 

som basmånad för indexuppräkningen.  

 

Vidare beslutar tekniska nämnden, under förutsättning av kommunfull-

mäktiges beslut ovan  

 

att anta tillämpningsföreskrifter för taxa om schakter och trafikanordnings-

planer fr o m 1 januari 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 
__________ 

Exp till: Gatu/parkchef 

 Kommunstyrelsen 

 Reglementspärmen 
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TN § 113 

 

Säkrare cykelparkeringar vid skolor i Hallstahammars kommun   

Dnr 463/20 

 

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde den 26 september 2020 

§ 96 ärende gällande säkrare cykelparkeringar vid skolor i Hallstahammars 

kommun. Tekniska nämnden beslutade att ärendet ska behandlas vid ett senare 

tillfälle.  

 

Intentionen med initiativet anges enligt följande: ”Att tekniska förvaltningen får 

i uppdrag att öka antalet cykelställ där man kan låsa fast cykeln och säkerställa 

att sådana finns vid varje skola i Hallstahammars kommun, samt att säkerställa 

att det finns trafiksäkra, trygga och tillräckliga möjligheter till cykelparkering 

på alla skolor samt att redovisa för nämnden vilka åtgärder som planeras i när-

tid för att skapa tryggare cykelmöjligheter för elever kring skolorna”.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att utformning av 

cykelparkeringar både gällande antal och med möjlighet till ramlåsning är en 

viktig del för ett hållbart resande med cykel. Utformningen av cykelparkeringar 

har förändrats över åren både gällande möjligheter att låsa fast cykeln, place-

ring av cykelställen i förhållande till målpunkter samt utformningsmått. Vid 

nyproduktion är funktionella och säkra cykelparkeringar något som alltid efter-

strävas. För befintligt utbud av cykelparkeringar handlar det om att göra en hel-

hetsbedömning där så väl ekonomiska aspekter som utformning och platsens 

förutsättningar tas i beaktande. För att cykelparkeringarna ska vara funktionella 

så är de ofta mer utrymmeskrävande än de har varit tidigare, vilket inte möjlig-

gör ett rent utbyte. Arbetet med cykelparkeringar görs därför i samband med att 

olika platser ses över. Detta arbetssätt gäller även för skolornas cykelparke-

ringar. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 94. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare bered-

ning. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 

till Jenny Landernäs (M) återremissyrkande. 

 

Tekniska nämnden beslutar således 

 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

 

 

_________ 
Exp till: Teknisk chef 
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TN § 114 

 

Vattenskyddsföreskrifter för Hallstahammars kommun med tillhörande 

vattenskyddsområde – för yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 506/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018 § 67 att tillsätta en projektorga-

nisation för arbetet med att ta fram en dagvattenpolicy samt vattenskyddsföre-

skrifter för Hallstahammars kommun. Projektorganisationen för framtagandet 

av föreskrifterna har bestått av en politisk styrgrupp, referensgrupp samt en 

arbetsgrupp. Kommunstyrelsen har vidare den 6 oktober 2020 överlämnat för-

slag till vattenskyddsföreskrifter för Hallstahammars kommun till bland annat 

tekniska nämnden för yttrande.   

 

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i 

olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd 

för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och hur 

till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet 

eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskydds-

områden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten. 

 

Av vattenskyddsföreskrifterna framgår att skyddsområdet är indelat i 5 stycken 

vattentäktszoner som består av 2 stycken primära skyddszoner (grundvatten och 

ytvatten), 2 stycken sekundära skyddszoner (grundvatten och ytvatten) samt 1 

stycke tertiär zon. Föreskrifterna gäller inom primär, sekundär och tertiär 

skyddszon. I de fall tertiär skyddszon inte nämns i föreskrifterna gäller befint-

liga lagar och bestämmelser utan ytterligare restriktioner. Syftet med skydds-

område och skyddsföreskrifter är att säkerställa att påverkan eller risk för på-

verkan på vattentäkterna inte uppstår. Om det visar sig att syftet med vatten-

skyddsområdet inte uppnås med befintliga föreskrifter skall föreskrifterna änd-

ras eller kompletteras så att nödvändigt skydd kan uppnås.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 12 oktober 2020 att dricksvatten är 

vårt viktigaste livsmedel. Alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 

50 personer alternativt levererar mer än 10 kubikmeter/dygn skall skyddas. Den 

målsättningen finns bland annat i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” samt i EU:s ramdirektiv för vat-

ten. I Hallstahammars kommun fastställdes vattenskyddsområde med tillhö-

rande föreskrifter 1997. Sedan dess har det skett förändringar i lagstiftningen, 

kommunens vattenproduktion och kring de aktiviteter som förekommer inom 

vattenskyddsområdet. Då vattenskyddsområden inte ska finnas i större utsträck-

ning än vad som är nödvändigt ska även vattenskyddsområden där det inte före-

kommer någon dricksvattenverksamhet ses över och om möjligen tas bort. Slut-

ligen anför förvaltningen att vattenskyddsföreskrifter med tillhörande vatten-

skyddsområden bör fastställs för att i ett långsiktigt perspektiv trygga en god 

vattenkvalité i viktiga vattentäkter. 
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Forts TN § 114 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 95.  

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

att uttala man inte har något att erinra mot vattenskyddsföreskrifter med till-

hörande vattenskyddsområde för Hallstahammars kommun. 

 

 

 
__________ 

Exp till: VA-chef 

Kommunstyrelsen 
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TN § 115 

 

Genomförande av nybyggnation av Näslundskolan   Dnr 520/20 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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TN § 116 

 

Bättre återvinning och avfallshantering i Hallstahammars kommun   

Dnr 464/20 

 

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde den 26 september 2020 

§ 95 ärende gällande bättre återvinning och avfallshantering i Hallstahammars 

kommun. Tekniska nämnden beslutade att ärendet ska behandlas vid ett senare 

tillfälle.  

 

Intentionen med initiativet anges enligt följande: ”Att tekniska nämnden för 

dialog med berörda parter, exempelvis Vafab, Hallstahem, förpackningsindustri 

med flera med syfte att utveckla avfallshanteringen i Hallstahammar, samt att 

tekniska nämnden får en redovisning vad förslagen i remissen nämnd ovan får 

för konsekvenser för Hallstahammar”.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att Hallstaham-

mars kommun har under år 2020 antagit en ny avfallsplan med syfte att för-

bättra avfallshanteringen generellt samt öka återvinningen specifikt och konse-

kvenserna av detta beskrivs i planen. Vidare har även tekniska nämnden beslu-

tat att anta mål för 2020–2030 för att begränsa och förebygga nedskräpning i 

Hallstahammars kommun. Städning av återvinningsstationerna sker av kommu-

nen på uppdrag av producenterna, men precis som i många av landets kommu-

ner, ligger inte ersättningen i paritet med den nedskräpning som sker vilket för-

svårar möjligheterna att åtgärda nedskräpningen vid återvinningsstationerna. 

Ny lagstiftning syftar till att ge branschen möjlighet att se över alternativa in-

samlingssystem för returpapper och förpackningar och där är både kommunal-

förbundet tillsammans med kommunen och branschorganisationen aktiva i dis-

kussionerna. Gällande insamling av returpapper specifikt motsätter sig både 

kommunalförbundet och branschorganisationen sig att överta ansvaret. Förvalt-

ningens ståndpunkt är att avfallsplanen med tillhörande mål om nedskräpning 

är ett gott underlag för fortsatt arbete med att skapa en hållbar avfallshantering i 

Hallstahammars kommun vilket ligger i linje med väckt initiativ.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 97. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till eget initiativ. 

 

Peter Ristikartano (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare 

beredning. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden först med 

avslag på Peter Ristikartanos (MP) återremissyrkande. Därefter beslutar tek-

niska nämnden med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny 

Landernäs (M) yrkande. 
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Forts TN § 116 

 

Tekniska nämnden beslutar således  

 

att frågan gällande bättre återvinning och avfallshantering i Hallstahammars 

kommun inte ska föranleda någon ytterligare beredning med hänvisning till vad 

som anförts av förvaltningen i skrivelse den 15 oktober 2020.    

 

Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP), Jenny Landernäs (M) 

och Sigrid Moser-Nyman (SD). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Jenny Landernäs 

               Miljöingenjör 

Fastighetschef 
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TN § 117 

 

Mål och budget 2021-2023 för tekniska nämnden   Dnr 388/20 

 

Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål- och 

bugetprocessen. Nuvarande plan med ramtillskott med målgruppsförändringar, 

kompensation för löner finns med i Mål och budget 2020–2022 som beslutades 

av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 152. 

 

Årets mål- och budgetprocess har skjutits fram på grund av coronapandemin. 

Tidigare år har kommunfullmäktige antagit ramar eller mål och budget i juni. 

Årets mål- och budgetomgång genomförs något annorlunda. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 118 att fastställa direktiv för 

mål och budget 2021–2023 och anmoda kommunens nämnder och kommun-

styrelseförvaltningen att i enlighet med direktiven senast i oktober 2020 komma 

in till kommunstyrelsen med förslag till Mål och budget för 2021–2023 med 

särskild inriktning på 2021.  

 

Utifrån beslutade direktiv har tekniska förvaltningen arbetat fram ett förslag 

till mål- och budgetdokument för perioden 2021–2023. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 98. 

 

MBL-förhandling har ägt rum den 21 oktober 2020 varvid ingen erinran fram-

fördes mot förslaget.  

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att fastställa tekniska nämndens mål och budget 2021–2023 utifrån givna 

budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 

Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP) och Jenny Landernäs 

(M). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              Controller 

              Förvaltningschef 
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TN § 118 

 

Indikatorer för tekniska nämndens mål 2020-2023   Dnr 503/19 

 

Tekniska nämnden beslutade den 20 november 2019 att anta tekniska nämn-

dens mål 2020-2023. Tekniska förvaltningen har därefter arbetat fram indika-

torer för respektive mål.  

 

Av olika anledningar kan behov av justeringar av indikatorer uppstå. Det är 

dock viktigt att eventuella förändringar noggrant övervägs och så långt det är 

möjligt inte försvårar jämförelser över perioden. Förslagsvis bör ändringar i 

indikatorerna fastställas av arbetsutskottet.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 99. 

 

Jenny Landernäs (M) och Peter Ristikartano (MP) yrkar avslag på arbetsut-

skottet förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 

till arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl avslags-

yrkande. 

 

Tekniska nämnden beslutar således  

 

att fastställa indikatorer för tekniska nämnden 2021-2023, enligt en till ärendet 

hörande bilaga, samt 

 

att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om justeringar i indikatorer 

under perioden.  

 

Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP) och Jenny Landernäs (M). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Controller 

              Förvaltningschef 

   Reglementspärm 
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TN § 119 

 

Avgifter för tomtkö i Hallstahammars kommun   Dnr 521/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2019 § 113 om avgifter för 

tomtkö i Hallstahammars kommun. Av beslutet framgår att en anmälningsav-

gift för tomtkön tas ut om 400 kronor, att en årlig förnyelseavgift om 300 kro-

nor/år tas ut, samt att förnyelseavgiften betalas första gången senast 31 decem-

ber 2020. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att förvaltningen 

fört diskussioner om att fortsätta enligt tidigare koncept för anmälan till tomtkö 

under årets fjärde kvartal. Förvaltningens förslag utgår därför på att avgifter 

som tas ut vid en anmälan under kvartal 4, det vill säga under perioden 1 okto-

ber-31 december även ska gälla för närmast efterföljande år. Detta för att man 

inte ska tveka på att anmäla sig till tomtkön i slutet på året.  

 

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 21 oktober 2020 § 100. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag i den del där 

anmälan till tomtkön under kvartal 4 även ska gälla för närmast efterföljande år. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med bifall 

till arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta  

 

att upphäva sitt beslut den 24 oktober 2019 § 113,  

 

att en anmälningsavgift för tomtkön tas ut om 400 kronor, 

 

att en årlig förnyelseavgift om 300 kronor/år tas ut, samt 

 

att vid anmälan till tomtkön under kvartal 4, dvs under perioden 1 oktober – 31 

december, även ska gälla för närmast efterföljande år.  

 

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Peter Ristikartano (MP) och 

Sigrid Moser-Nyman (SD). 

 

 

 

_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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TN § 120 

 

Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledning om samverkan inför 

omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor – för yttrande till 

kommunstyrelsen   Dnr 476/20 

 

Havs- och vattenmyndigheten har översänt förslag till vägledning om samver-

kan inför omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor Hallstaham-

mars kommun för synpunkter. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 

bland annat tekniska nämnden för yttrande.  

 

I samband med regeringens beslut den 25 juni 2020 om den nationella planen 

för omprövning av vattenkraftverk infördes bestämmelser i förordning 

(1998:1388) om vattenverksamheter som anger att länsstyrelsen ska samverka 

med verksamhetsutövarna kring det underlag som behövs för att säkerställa en 

effektiv prövning. Syftet med samverkan är att verksamheterna, vid de senare 

prövningarna i domstol, ska kunna förses med moderna miljövillkor som inne-

bär ”största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vatten-

kraftsel”. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag på vägledning 

om denna samverkan. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 oktober 2020 att det tydligt be-

skrivs hur samverkan är tänkt att ske samt ansvaret för samverkan och dess ge-

nomförande, vilket förvaltningen anser är bra. I förslaget till vägledning anges 

även att inbjudan om samverkan bör ställas till kommunledningen för att säker-

ställa att rätt deltagande sker från kommunens olika förvaltningar. Förvaltning-

en anser att det är bra om inbjudan istället skickas direkt till registraturen i 

kommunen för att spridas på berörda förvaltningar och nämnder. 

 

Vidare anför förvaltningen att frågor som rör förvaltningen i samband med om-

prövning av vattenkraft framför allt är om eventuella rivningar av dammar 

skulle kunna påverka stabiliteten på exempelvis terräng och infrastruktur. 

Denna typ av frågor vägs in i analysen av vilka miljöanpassningar som kan be-

höva genomföras och vilken påverkan de har på verksamheten och andra intres-

sen. Man har med relevanta miljöanpassningar som exempelvis bevarandemål 

för naturtyper och arter inom Natura 2000-områden, bevarandestatus för arter 

som finns upptagna i artskyddsförordningen, mildra negativ påverkan på övriga 

vattenmiljövärden samt andra allmänna intressen, för att nämna några som är 

mer intressanta för tekniska förvaltningen. Vad det gäller vattenproduktion kan 

förvaltningen inte se att man berörs. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 101. 
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Forts TN § 120 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över förslag till vägledning om samverkan inför ompröv-

ning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor överlämna förvaltningens 

skrivelse den 13 oktober 2020 till kommunstyrelsen. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              Förvaltningschef 
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TN § 121 

 

Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 2 november 2020 

Dnr 16/20 

 

Tekniska nämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 93 om ny delegations-

ordning för tekniska nämnden. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås att punkterna 9.2.4 Beslut om förlängd tids-

frist för fullgörande av byggnadsskyldighet för tomtmark såld av kommunen 

och 9.2.5 Beslut om utdömande av vite för ej uppfylld byggnadsskyldighet för 

tomtmark såld av kommunen läggs till i delegationsordningen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 oktober 2020 § 102. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 26 augusti 2020 § 93 fr o m den 2 

november 2020 fastställa delegering av beslutanderätt för tekniska nämnden del 

1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, 

samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till tekniska nämnden. 

 

 
 

_________ 

Exp till: Reglementspärmen                

              Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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TN § 122 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-28 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-28 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-10-21 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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TN § 123  

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 

 

 

 


