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§ 21 Dnr 2018/00093  

Godkännande av dagordningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner dagordningen.  
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§ 22 Dnr 2018/00094  

Allmänhetens frågestund 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens sammanträden är öppna för allmänheten helt eller 

delvis. Besökare har då möjlighet att ställa frågor på ”Allmänhetens 

frågestund.” 

Inga frågor finns.  
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§ 23 Dnr 2018/00099  

Redovisning av projekt Hittaut 2017 

Tekniska nämndens beslut 

Projektledare Andreas Davidsson informerade. 

Tekniska nämnden tackar för informationen.  
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§ 24 Dnr 2018/00092  

Rapporter 

Inga rapporter finns.  
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§ 25 Dnr 2018/00138  

Försäljning av industrimark Östanå 3:21 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge i uppdrag till mark- och 

exploateringsingenjör att förhandla och sälja mark i Bråna industriområde 

del av fastigheten Östanå 3:21 till Bengt Castenmalm eller det företag som 

han representerar. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Castenmalm har frågat om att få köpa mark av kommunen i Bråna 

industriområdet för att nyetablera en verksamhet. Marken som är aktuell är 

en del av fastigheten Östanå 3:21.  

 

På grund av bland annat pågående förhandlingar samt tidigare försäljningar 

är det befintliga markinnehavet inte optimalt indelat för att kunna erbjuda 

attraktiva industrifastigheter. För att få till en bra fastighetsindelning av 

befintlig mark kan det behövas göra mindre ändringar på befintlig detaljplan. 

 

Mark- och exploateringsingenjör kan försälja marken med delegation men 

eftersom det finns några frågor som bör lösas innan ett köpekontrakt skrivs 

så är ett beslut som visar på tekniska nämndens vilja önskvärt. Ett beslut att 

sälja marken kan anses som en säkerhet för exploatören även om löfte om 

fastighetstransaktioner inte är strikt juridiskt bindande.  

Beslutsunderlag 

Karta upprättad 2018-02-20 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 26 Dnr 2018/00137  

Policy för försäljning av mark 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger i uppdrag till mark- och exploateringsingenjör Mikael 

Bomark att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram ett förslag på en policy 

för markförsäljningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ovanåker kommun har i dagläget ingen fastställd process för hur försäljning 

av mark går till. Vid visat intresse för industrimark eller bostadsmark sker 

oftast en förhandling med mark-och exploateringsingenjören som sen kan ta 

upp ärendet till tekniska nämnden eller vid mer brådskande fall slutföra en 

försäljning genom delegationsbeslut. 

 

För att klargöra för både intressenter och kommunen bör kommunen anta en 

policy med riktlinjer för hur processen från visat intresse och slutfört köp 

kan gå till. 

  

Policyn bör bland annat innehålla riktlinjer för vem som intressenter ska 

kontakta, hur förhandlingen ska gå till, hur/om intressenten kan få ensamrätt 

att förhandla om ett markområde samt hur lång tid intressenten får ensamrätt. 

Även en förklaring om hur överlåtelsen ska gå till bör vara 

Beslutsunderlag 

Kort sammanfattning av ärendet 

 

Beslut skickas till 

Mark- och exploateringsingenjör Mikael Bomark 
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§ 27 Dnr 2017/00264  

Medborgarförslag - Expropriering av Norra Edsbyn 37:1 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att återlämna ärendet till kommunfullmäktige 

då förslagsställningen berör flera nämnder och det då behöver inhämtas 

yttrande från dessa innan frågan slutligt avgörs. 

Tekniska nämnden beslutar att avlämna följande yttrande i samband med 

beredningen av ärendet: 

Kommunens planeringsavdelning har utrett denna fråga före och under 

arbetet med detaljplan för Näskullen. Man kom under detta arbete fram 

till att det var bättre att lokalisera boendet vid Näskullen än Peresvändan. 

Det fanns flera skäl för detta, som inte gällde att kommunens 

markinnehav var för litet. Dessa skäl har tidigare utförligt beskrivits i 

planhandlingar och på informationsmöte.  

För det första skulle byggandet av denna mycket stora enplansbyggnad 

påverka bebyggelsemiljön i denna del av tätorten negativt då den har en 

helt annan skala och ett annat uttryck än bebyggelsen i övrigt i området 

som främst utgörs av äldre bebyggelse. Detta skulle därmed även vara 

negativt för attraktiviteten i tätortsmiljön med dess kulturhistoriska 

miljövärden. 

För det andra är markområdet vid Peresvändan något kuperat vilket ger 

svårigheter med de höga krav på bra tillgänglighet och lämplig 

utformning av tomtmarken/trädgårdsanläggningen som gäller runt det 

särskilda boendet. De schakter och fyllningar som sannolikt skulle bli 

nödvändiga skulle även komma att förstärka den negativa påverkan på 

bebyggelsemiljön. 

För det tredje skulle en större fjärrvärmeledning som går i nord-sydlig 

riktning samt en större VA-ledning i öst-västlig riktning behöva läggas 

om och dras runt det särskilda boendet vilket kräver markytor och är 

relativt kostsamt. 

Av ovan nämnda skäl anses inte Peresvändan som en lämplig plats för 

lokalisering av det särskilda boendet. Det är därför inte heller aktuellt att 

expropriera del av fastigheten Norra Edsbyn 37:1. 

2. Expropriering av mark i syfte att ordningställa ett äldreboende är för 

närvarande inte aktuellt.  
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Det finns två förslag till beslut under sammanträdet: 

Ingemar Ehn (L) yrkar för planeringsavdelningens förslag med tillägg att 

expropriering av mark i syfte att ordningställa ett äldreboende är för 

närvarande inte aktuellt. 

Elisabeth Eriksson (C) yrkande från  Centerpartiet: 

Vi stödjer inte tvångsköp av mark från privata fastighetsägare eftersom 

kommunen redan äger mark som går att bebyggas därför yrkar vi att 

medborgarförslaget avslås. 

Beträffande lokaliseringen av demensboendet så har tekniska nämnden 

2018-02-14 § 4 dnr 2018/00110 i samband med besvarande av 

medborgarförslaget från Lise-Lotte Lindblad Olsson beslutat bifalla 

medborgarförslaget som innebär att demensboende ska byggas i nära 

anslutning till Gylllengården. Detta beslut ligger fast och berörs inte av 

behandlingen av detta medborgarförlag. 

Demensboendet ska byggas på den kommunägda fastigheten Norra Edsbyn 

6:38 och därmed behöver inte kommunen köpa in någon ytterligare mark. 

Vintervägen kan också vara kvar i befintlig sträckning. 

Byggnaden ska utformas och dimensioneras efter behov. Vi förordar att 

byggnaden kan byggas i fler plan (ex 2-plan) som sker i andra kommuner. 

Vid dimensioneringen av antal boendeplatser som ska byggas i nuläget ska 

även behoven av särskilda boenden i Alfta tillgodoses.  

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Ingemar Ehn (L) yrkande till beslut.   

Reservation 

Elisabeth Eriksson (C) och Björn Schols (C) reserverar sig till förmån för 

Elisabeth Erikssons förslag.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade 2018-02-14 att återremittera ärendet i syfte att 

förtydliga vad expropriering av mark innebär. Bakgrunden är det rubricerade 

medborgarförslaget som delegerades till tekniska nämnden för handläggning 

och beslut av kommunfullmäktiges ordförande. 
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Efter att innebörden av vad expropriering av mark innebär förtydligats 

återgår ärendet i sak från förvaltningen till den ärendebeskrivning som 

återfinns i tjänsteskrivelsen daterad 2018-01-18. Där framkommer motiven 

till att inte använda sig av det markområde som föreslås exproprieras i 

medborgarförslaget för syftet att anlägga ett särskilt boende på markområdet.  

Dessa motiv har socialnämnden tidigare tagit ställning till, 2016-12-07 § 88, 

och då förordat en annan lokalisering än den i medborgarförslaget 

föreslagna. Tekniska nämnden har i ett senare skede, 2018-02-14 § 4, biträtt 

ett medborgarförslag om att ”äldre-demensboende byggs i anslutning till 

Gyllengården och dess nuvarande parkering”. Nämndens ställningstagande 

får antas innebära att den föreslagna marken kan inrymma den planerade 

byggnationen. Noteras böra att även i detta fall så är kommunen inte ägare 

till marken och om förvärv av denna inte kan göras så skulle expropriering 

kunna utgöra ett instrument. Den i medborgarförslaget föreslagna 

placeringen är inte underställd socialnämnden. Detta rekommenderas för att 

möjliggöra bästa möjliga lösning. Önskemål är att en prioritering görs över 

möjliga alternativ för att tydliggöra samhällsbyggnadsförvaltingens vidare 

arbete. 

Reglementet för tekniska nämnden omfattar inte kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och den kommunala hälso-och sjukvården. Vid ärenden som 

berör flera uppgiftsområden ska, innan sådana frågor avgörs, yttrande 

inhämtas från berörda nämnder. I detta fall berörs såväl socialnämnden som 

teknisk nämnden. Frågor som berör flera nämnder avgörs av 

kommunfullmäktige var förslag läggs om att ärendet återlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. Innebörden är att det möjliggör en samlad 

bedömning av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-09 

Tekniska nämndens beslut, 2018-02-14 § 3 

Socialnämndens beslut, 2016-12-07 § 88 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Britt Pettersson 
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§ 28 Dnr 2018/00132  

VA-budget 2019-2021 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

föreslagen VA-budget för 2019. 

2. Ställning till VA-budgeten och därmed uppkomna behov av 

förändringar i VA-taxan för åren 2020-2021 får tas vid ett senare 

tillfälle. 

  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ingemar Ehn (L) yrkar ett tillägg i beslutstexten att ställning till VA-

budgeten och därmed uppkomna behov av förändringar i VA-taxan för åren 

2020-2021 får tas vid ett senare tillfälle.    

Beslutsgång 

Tekniska nämnden antar Ingemar Ehn (L) yrkande till beslut.    

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunicerat med det kommunala 

driftbolaget Helsinge Vatten AB om kommande års budget och taxa. 

Föreslagen VA-budget för 2019 omsluter 20 580 000 kr och förutsätter en 

höjning av VA-taxan med 3 %. 

 

Ärendet 

VA-verksamheten baseras på att VA-taxan till 100 % ska finansiera 

verksamheten. Senast några större justeringar av VA-taxan gjordes var 2014 

då taxan höjdes med 3 %. Det resulterade då i att VA-verksamheten år 2014 

och 2015 gav positiva resultat. Överskottet som uppstod används nu för att 

balansera det negativa resultat som uppstått 2017 och som förutspås 2018. 

För att komma i balans kommande år behöver taxan nu ses över igen. 

Helsinge Vatten AB har därför utarbetat ett förslag till VA-budget för 2019 

som omsluter 20 580 000 kr och som förutsätter en taxehöjning med 3 %. 

Förslaget innehåller även planer för 2020 och 2021 med taxehöjningar om 6 

respektive 2,5 % för åren 2020 och 2021. 

Vid granskning av de ekonomiska förutsättningarna känns den föreslagna 

taxehöjningen om 3 % för år 2019 väl motiverad. 
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Vad det gäller planerna för 2020 och 2021 bygger de beräkningarna på mer 

osäkra data till exempel vad det gäller kapitalkostnader. Det är därför osäkert 

om så pass stora höjningar kommer att behövas. Därför föreslås att ställning 

till VA-budget och eventuella taxehöjningar för 2020 och 2021 tas vid ett 

senare tillfälle då man sett vilken effekt den föreslagna höjningen av VA-

taxan med 3 % ger.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08 

3-års plan VA, Helsinge Vatten AB 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Helsinge Vatten AB 

Ekonomiavdelningen 

Planeringsavdelningen 
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§ 29 Dnr 2018/00134  

Ändring av föreskrifter för hantering av hushållsavfall 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade 

föreskrifterna för hantering av hushållsavfall 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att en ny avfallstaxa och ett nytt insamlingssystem för 

hushållsavfall trädde i kraft 2018-01-01är det nödvändigt att göra några 

mindre justeringar och förtydliganden av föreskrifterna för hanteringen av 

hushållsavfall. 

Även den miljöstyrande taxan har förtydligats i det nya förslag som bifogas.                                

  

Ärendet 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 

som gäller för kommunen och en avfallsplan. 

Tidigare har i Ovanåkers kommun endast en typ av kärllösning varit möjlig 

för innevånarna, ett grönt kärl för brännbart restavfall. Men i och med att 

insamlingssystemet sedan 2018-01-01 kompletterats med källsortering av 

matavfall via brun tunna finns nu fler typer av avfallslösningar och 

abonnemangsformer. Med anledning av dessa förändringar är det nödvändigt 

att göra några mindre justeringar och förtydliganden av föreskrifterna för 

hanteringen av hushållsavfall. 

Vidare vill BORAB via förtydliganden i den miljöstyrande taxan kunna ge 

källsorteringen en högre status och trycka på vikten av att hantera avfallet på 

ett så korrekt sätt som möjligt.  

Det nya förslaget innebär att BORAB ges möjligheter till justeringar av 

avfallsabonnemang samt att möjligheten att kunna avgiftsbelägga och 

avvakta hämtning vid felsortering förtydligas. Detta är viktigt för att kunna 

nå målsättningarna om en mer hållbar hantering av avfall där källsortering av 

mat och tidnings- och förpackningsmaterial privilegieras, och där farligt 

avfall och elektronik inte förekommer i det brännbara restavfallet.  

Detta för att skapa en så miljömässigt hållbar, säker och för 

avfallskollektivet ekonomisk effektiv hantering av avfall som möjligt, där 

inte hela avfallslass från sopbilar går förlorade på grund av felsorterat avfall.  

Förslaget med de ändrade föreskrifterna bifogas. (I det bifogade materialet är 

ändringarna markerade med gult och den gamla texten överstruken.)  
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Konsekvensbeskrivning barn och unga 

Att vi tar hand om vårt avfalls på bästa möjliga sätt gynnar våra yngre som 

ska ta över det vi lämnar efter oss. 

Konsekvensbeskrivning hållbarhet 

Åtgärden främjar hållbarhet 

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till föreskrifter för hantering av hushållsavfall (bilaga) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-04 

 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

BORAB 

Planeringsavdelningen 
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§ 30 Dnr 2018/00139  

Byte av växelplattform 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära 376 tkr hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för byte av växelplattform under 

2018 samt 28 tkr för tillfälligt ökade driftskostnader under 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaden för investeringar och införandeprojekt vid byte av växelplattform 

beräknas till 376 tkr under 2018 samt 28 tkr för tillfälligt ökade 

driftskostnader under 2019.  

Den beräknade besparingen på trafikavgifterna under 2018 (-16 tkr) och 

2019 (-97 tkr) tillgodogörs respektive förvaltning/bolag genom minskade 

kostnader på leverantörsfakturorna från Telia.  

 

Ovanåkers kommuns telefoni bygger på en föråldrad plattform med en fysisk 

växel/hårdvara som bör bytas ut så snart som möjligt av säkerhetsmässiga, 

ekonomiska och funktionsmässiga skäl. Övriga hälsingekommuner går under 

våren 2018 över till en gemensamt upphandlad molnlösning och Ovanåker 

har nu möjligheten att följa efter. 

 

 

Ärendet 

Ovanåkers växellösning som servar kommunens alla verksamhetsområden 

samt de kommunala bolagen är mycket föråldrad och bedöms vara en 

riskfaktor som kan orsaka stora störningar, samtidigt som den saknar 

grundläggande funktioner som efterfrågas. Att komplettera befintlig 

plattform med licenser för nya funktioner är kostsamt, och möjligheten till 

att modernisera och minska sårbarheterna saknas eller är mycket begränsade. 

 

Hälsingekommunerna har under hösten ingått avtal med Telia om en 

gemensam molnbaserad växellösning där Ovanåkers kommun ligger med på 

option. Om Ovanåker väljer att gå in i samma lösning uppnås ökad 

funktionalitet till lägre kostnader, samtidigt som sårbarheten minskar 

betydligt genom de funktioner för redundans och backup som finns i den 

molnbaserade plattformen.  
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Ett nytt avtal för abonnemang och trafikkostnader har redan trätt ikraft, 

vilket beräknas minska kommunkoncernens kostnader för abonnemang med 

526 tkr/år fr o m 2018. Delar av dessa medel kan nu reinvesteras i byte av 

plattform för att trygga och framtidssäkra telefonin inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

1. Beskrivning av ny gemensam plattform 

2. Ekonomiska förutsättningar 

3. Konsekvenser av utebliven/fördröjd investering 

Besparingar abonnemang fr o m 2018 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

IT-avdelningen 
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§ 31 Dnr 2018/00140  

Extra personalresurs till IT-avdelningen 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att begära 201 tkr hos 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till en extra personalresurs och en 

utbildningsinsats för IT-avdelningen under 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaden för en extra deltidsresurs till IT-avdelningen under perioden april-

december 2018 beräknas till 175 tkr. Kostnaden för en utbildningsinsats 

beräknas till 26 tkr.  

 

IT-avdelningen är i stort behov av extra resurser för att nå 

verksamhetsmålen. 

 

Ärendet 

IT-avdelningen är i stort behov av extra resurser till att genomföra 

effektiviseringar för att klara befintliga åtaganden, möta ökande krav från 

verksamheterna samt genomföra anpassningar till den nya dataskyddslagen. 

En viktig del i detta är att samtidigt öka den interna kompetensen genom en 

mindre utbildningsinsats.   

 

Genom att kombinera denna begäran med ett föreslaget byte av 

växelplattform får IT-avdelningen en extra resurs på heltid under perioden 

april – december 2018.  

Beslutsunderlag 

1. Prioriterade åtgärder och utbildningsinsatser 

2. Konsekvenser av utebliven åtgärd 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

IT-avdelningen 
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§ 32 Dnr 2018/00130  

Tekniska nämndens investeringsplanering 2019-2023 samt 

revidering av investeringsplan 2018-2022 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner följande nya äskanden, utöver de som redan 

ligger i planen för åren 2019 – 2022, om totalt 11 742 tkr för 2019 och  

950 tkr för 2020 och 20211 500 tkr för 2022 och 2 500 tkr för 2023 enligt 

beslutsunderlag. 

Ovanstående överlämnas till budgetberedningen för beredning. 

Tekniska nämnden godkänner även två äskanden avseende etablering av 

moduler vid Alftaskolan under dess ombyggnad med 1 000 tkr för 2018 och 

500 tkr för 2020 samt utökning av parkering vid Nordanängsförskolan med 

300 tkr under 2018. Dessa äskanden leder till att begäran om omprövning av 

investeringsplan för 2018 - 2022 görs till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför investeringsberedningen tar varje nämnd fram de behov av 

nyinvesteringar eller återinvesteringar som föreligger enligt anvisningar från 

ekonomiavdelningen. Investeringskategorierna delas upp i grupperna 

fastigheter, anläggningar, it och övrigt. Tekniska nämndens behov återfinns i 

generellt inom kategorierna fastigheter och gator/vägar. Arbetet genomförs 

normalt enligt följande: 

 

1 Kontroll och aktualisering av de investeringarna ligger i befintlig plan för 

2019-2022.   

 

2 Ev. nya investeringar för perioden 2019 -2022 enligt mall.  

 

3 Kompletteringar sker i förekommande fall med investeringar avseende 

2023 enligt mall, dvs. det tillkommande femte året i planen.  

 

De äskande som samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt föreslås 

tekniska nämnden ställa sig bakom och återfinns i bilaga.  

Noteras bör att förvaltningen på grund av tidsnöd ej genomfört en samlad 

prioritering. 
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Beslutsunderlag 

Investeringsäskanden för 2019, tillägg – Tekniska nämnden 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2018/00131  

Tekniska nämndens budgetplanering 2019-2021 

Tekniska nämndens beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningens begäran om täckning för kostnadsökningar 

avseende tekniska nämndens ansvarsområdet uppgår till totalt 613 tkr 

fördelat på följande kostnadsslag: 

Hyror, städ: 34 tkr 

Entreprenadavtal: 439 tkr 

Driftbidrag: 110 tkr 

Övrigt: 30 tkr 

Vidare äskas medel om totalt tkr fördelat på följande områden. För 2019 3 

369 tkr, för 2020 2 949 tkr och för 2021 och framåt 1 379 tkr med anledning 

av engångseffekter: 

Fysisk planerare 625 tkr 

IT-tekniker 520 tkr 

Plattform för e-tjänster 184 tkr för 2019, 114 tkr fom 2020 

Licenser för hantering mobila enheter 120 tkr 

Tillgänglighetsanpassning Kvarnsveden 350 tkr (endast 2019) 

Moduler Alftaskolan  1 570 tkr (endast 2019 och 2020) 

Överlämna kostnadsökningar och äskanden ovan till budgetberedningen för 

2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprocessens första steg innebär att nämnder/förvaltningar klarlägger 

vilka kostnadsökningar och eventuella äskanden som kan vara aktuella för 

kommande år. Dessa ska efter nämndbeslut behandlas av en 

budgetberedning i syfte att lämna förslag till ekonomiska ramar för 2019 - 

2021. Arbetet inleds sedan med att beskriva vad som händer i verksamheten 

med de angivna ekonomiska förutsättningarna. Höstens budgetberedning har 

sedan att bereda de förslag, konsekvensbeskrivna, som kommer från 

nämnderna. Beredningens ställningstagande utgör underlag inför höstens 

budgetbeslut i kommunfullmäktige.  
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Budgetberedningens sammanträdesdag är inplanerat till den 19 mars.  

Tidplanen i övrigt är att Kommunfullmäktige ska besluta om nämndernas 

ramar vid sitt sammanträde den 7 maj. 

       

  

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan 2019 – 2021: planeringsförutsättningar. 

 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 34 Dnr 2018/00090  

Delegeringsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisade delegeringsbeslut. 

 Riksfärdtjänstärenden 180101-180228. 

 Färdtjänstärenden 180201-180228. 

 Utfärdade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 180101-180131. 
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§ 35 Dnr 2018/00091  

Meddelanden 

 Protokoll Komunfullmäktige §§ 10-11.    

 


