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Tekniska nämnden
Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby, klockan 08.00 -14.30.

Beslutande

Karl-Gustav Sundgren (C), ordförande
Krister Lundin (M)
Gunilla Åström (M)
Tommy Andersson (C)
Conny Simonsson (S)
Gun Lindell (S)
Ann-Charlotte Henrysson (S)
Mathias Wanderoy (S)
Tommy Göransson (MP)
Krister Salomonsson (SD)
Anton Gera (ALT) ersättare för Nils-Erik Wetter (KD)

Övriga
deltagande

Sonja Edén, tf. teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare & tf. planeringschef
Ola Rosenqvist, trafikingenjör, §§ 2-4
Katarina Hildebrand, ekonom, § 1
Pia Davidsson, VA- och renhållningschef, § 1
Mariana Axelsson, kostchef, § 1
Stefan Åberg, fastighetschef,§ 1
Per-Olov Almqvist, exploateringschef, §§ 1, 10
Sylve Wiik, parkchef, §§ 1, 6, 8
Christer Jonasson, gatuchef, §§ 1, 8
Carl Håkansson, räddningschef, § 1
Ebba Lejeby, utredningsingenjör, §§ 6-8
Stefan Lehr, säkerhetsingenjör, § 5
Matilda Malm, biträdande kostchef, §§ 1, 6
Christer Holmström, brandinspektör, § 9
Maritha Davidsson, projekteringsledare, §§ 10-12

Icke
tjänstgörande
ersättare

Paul Kowalski (S), kl 8-12
Maryana Frisk Holst (C)

Justerare

Gunilla Åström

Justeringens
tid och plats

Tekniska förvaltningen den 17 januari 2017

Paragrafer

1-14
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Tekniska nämnden

Sekreterare

Lisa Åberg

Ordförande

Karl-Gustaf Sundgren

Justerare

Gunilla Åström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Tekniska nämnden
17 januari 2017

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsatt

17 januari 2017

Överklagningstid

18 januari 2017 – 7 februari 2017

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

8 februari 2017

Underskrift

Lisa Åberg

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 1

Information
Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Verksamhetsberättelse 2016, exklusive resultat
Förvaltningen redovisar vad förvaltningens åtta avdelningar arbetat med
under år 2016. Resultat i siffror redovisas nästa gång tekniska nämnden
sammanträder, den 14 februari 2017.
2. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
Vattenmyndigheten ställer krav på hur kommunerna ska sköta de
åtgärder som krävs för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. I Ljungby
fördelas ansvaret mellan tekniska förvaltningen och miljö- och
byggförvaltningen. Kommunen inrapporterar till vattenmyndigheten
årligen hur arbetet bedrivs och hur kraven uppfylls.
3. Redovisning av näringsrika måltider
Näringsvärdesberäkning avseende skolmåltiderna under år 2016
redovisas avseende både måltidsalternativ 1 och 2 (det vegetariska
alternativet). Med hjälp av verksamhetssystem kan kostavdelningen med
hög precision beräkna näringsinnehållet och detta ska enligt skollagen
redovisas för nämnden varje år. Sammanfattningsvis ser resultatet bra ut,
med undantag för järninnehållet som är svårt att hålla på en tillräckligt
hög nivå. Genom att komplettera måltiderna med bland annat fröer och
gröna blad arbetar förvaltningen för att öka järninnehållet i måltiderna.
4. Sjukfrånvaro, redovisning
Sjukfrånvaro till och med november 2016 redovisas. Statistiken
avseende tekniska förvaltningens anställda ser bra ut i jämförelse med
andra förvaltningar.
5. Tekniska nämnden informerar
Justerandes sign
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6. Övriga ärenden
Lantmäteriverkets handläggningstider är långa. Detta innebär att
tekniska förvaltningens arbeten försenas. Alternativ diskuteras.
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Tekniska nämnden

Tn § 2

TK2017/0010

511

Lokal trafikföreskrift om parkering för rörelsehindrade
med parkeringstillstånd i Ljungby kommun
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna de nya lokala trafikföreskrifterna 0781
2017:1 om parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd i Ljungby och
att 0781 2015:1 upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
I Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade
med parkeringstillstånd i Ljungby föreslås ett tillägg på 3 stycken nya
parkeringsplatser. En parkeringsplats på Östra torgets västra körbana och två
stycken platser i korsningen mellan Fabriksgatan och Stationsgatan
(fastighetsbeteckning Ljungby 7:130).
Då de lokala trafikföreskrifterna för rörelsehindrade är samlade i en föreskrift
upphör den tidigare skriften, 0781 2015:1, och en ny börjar gälla 0781 2017:1.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna de nya lokala
trafikföreskrifterna 0781 2017:1 om parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd i Ljungby och att 0781 2015:1 upphör att gälla.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 3

TK2017/0011

511

Lokal trafikföreskrift på parkeringen i anslutning till
korsningen Stationsgatan/Fabriksgatan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna lokala trafikföreskrifterna 0781 2017:3
om parkering på parkeringsplatsen i anslutning till korsningen Stationsgatan och
Fabriksgatan i Ljungby.
Sammanfattning av ärendet
En ny parkeringsplats har anlagts i anslutning till korsningen Stationsgatan och
Fabriksgatan, på fastigheten Ljungby 7:130. Parkeringsplatsen är delvis avsedd
för långtidsresenären som ska resa vidare med kollektivtrafik och ska då ha
möjlighet att parkera sitt fordon upptill två veckor. För att det ska vara möjligt
krävs lokala trafikföreskrifter som tillåter parkering i två veckor.
I föreskriften regleras även MC-parkeringarna på parkeringsplatsens södra sida
så att motorcykelsparkering är tillåten.
Polismyndigheten har vid samråd tillstrykt bifall för föreslagen föreskrift.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna lokala
trafikföreskrifterna 0781 2017:3 om parkering på parkeringsplatsen i anslutning
till korsningen Stationsgatan och Fabriksgatan i Ljungby.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-11.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 4

TK2016/0159

511

Överklagan om lokal trafikföreskrift på Storgatan i Lagan
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att överklaga länsstyrelsens upphävande av Ljungby
kommuns lokala trafikföreskrift 2016:25 om hastighet på Storgatan i Lagan, väg
568.
Sammanfattning av ärendet
Vid etableringen av Kullerbyttans förskola i Lagan beslutade tekniska nämnden
2016-10-04 att i den lokala trafikföreskriften 0781 2016:25 föreskriva att högsta
tillåtna hastigheten på Storgatan, mellan 20 m norr om korsningen med
Stationsgatan och 50 meter söder om korsningen med Stationsgatan, ska vara 30
km/h vardagar mellan kl.07:00-17:00.
Trafikverket Region syd svarar den 2016-07-28 på remiss angående den aktuella
föreskriften att om hastigheten beslutas sänkas förslår de att
hastighetsbegränsningen bör gälla vardagar utom dag före sön- och helgdag
mellan kl.07:00-17:00.
Trots att föreskriften följer vad Trafikverken föreslår väljer de att överklaga
kommunens beslut och yrkar på att länsstyrelsen i Kronoberg ska upphäva
kommunens beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg
568.
Länsstyrelsen i Kronoberg har lämnat bifall till Trafikverkets överklagande och
upphäver de överklagade beslut.
Tekniska förvaltningen delar inte länsstyrelsens och Trafikverkets uppfattning i
ärendet, utan anser att det är motiverat med en hastighetssänkning framför
aktuell förskola.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att överklaga länsstyrelsens
upphävande av Ljungby kommuns lokala trafikföreskrift 2016:25 om hastighet
på Storgatan i Lagan, väg 568,
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-11
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2017-01-17

8(20)

Tekniska nämnden

Tn § 5

TK2016/0250

042

Redovisning av interna kontroller utförda 2016
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna internkontrollen fel vid specialkost och
skicka beslutet till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för förslag
om utbildning i specialkost hos personal som är inblandad i elevers eller
vårdtagares kost.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna interna kontrollen avseende
hyresadministration och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att återrapportera
arbetet med hyresadministration senast december 2017.
Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv
 att informationen om verksamheten och om den finansiella
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
 att de regler och riktlinjer som finns följs,
 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
Tekniska förvaltningen har under år 2016 genomfört interna kontroller över fel
vid specialkost och hyresadministration.
Kostavdelningen lagar mat till förskola, skola och äldreomsorg. Det finns lagar,
rekommendationer och den enskildes behov som gör att det krävs specifika
rutiner. Kostavdelningens personal är utbildade och ges kontinuerligt
fortbildning kring specialkost.
Hyresadministrationen sköts av fastighetsavdelningen. Hyreskontrakt som
handläggs på fastighetsavdelningen är cirka 850 stycken och avser
verksamhetslokaler, särskilt boende, trygghetslägenheter, bostadsrätter, LSS
boende, affärslokaler och fritidslokaler. Hyreskontrakten undertecknas av
fastighetschefen och hyresadministratören.
Fastighetsavdelningen arbetar för att förbättra arbetssituationen för
hyresadministrationen. De tar bland annat hjälp från Ljungby kommuns
leansamordnare för att effektivisera delar i processen med externa
hyreskontrakt.
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Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 13 december 2016 tekniska
nämnden att godkänna internkontrollen fel vid specialkost och skicka beslutet
till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för förslag om utbildning
i specialkost hos personal som är inblandad i elevers eller vårdtagares kost.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår även att tekniska nämnden att
godkänna interna kontrollen avseende hyresadministration och ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att återrapportera arbetet med hyresadministration
senast december 2017.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-02.
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 6

TK2015/0208

250

Utred Janssons ängar
Svar på motion
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad
och att en fördjupad utredning av området utförs i samband med arbete med
översiktsplan.
Sammanfattning av ärendet
I en motion vill Socialdemokraterna göra en förändring av Janssons ängar och
utreda möjligheterna med området. Ett hyreshus skulle kunna byggas med utsikt
ner mot ån. I bottenvåningen på huset närmast ängen skulle en fritidsgård kunna
vara.
Under hösten 2014 gjordes en geoteknisk undersökning på Janssons ängar efter
att sättningssprickor hade uppmärksammats i området. Undersökningen visade
att området har en stark erosion under vattenytan som beror på kraftiga
vattenströmmar med hög hastighet och en djuphåla på cirka 8 meter.
På sikt kommer grönområdet sannolikt att erodera bort om inga åtgärder tas.
Själva processen med geoteknik, hydraulik, miljöpåverkan och tillstånd för
vattenverksamhet kan ta upp till 3 år. Därefter beslut om åtgärd och utförande.
Vid ett 100-års flöde är Janssons ängar helt under vatten vilket minskar
chanserna för att få bygga ett hyreshus eller liknande där.
Tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden ska avslå motionen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår att tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad och att en fördjupad utredning
av området utförs i samband med arbete med översiktsplan.
Beslutsunderlag
Motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-04.
Skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 7

TK2016/0014

312

Trygga cykelvägar
Svar på motion
Beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
I en motion vill Socialdemokraterna att samtliga cykelvägar i tätorterna ses över
och att man åtgärdar de med dålig belysning. Det finns många cykelvägar som
är bra i Ljungby kommun och som är väl upplysta, men några är mörka och kan
kännas otrygga.
Tekniska förvaltningens gatuavdelning har för år 2017 en budget på 100 000
kronor som ska användas till uppsättning av belysningspunkter. Det räcker till
cirka 10 stycken nya punkter som kan lysa upp bland annat cykelvägar.
I gatuavdelningens besparingsplan finns idag inget utrymme för några större
investeringar som skulle krävas för att belysa fler cykelvägar eller för att sätta
upp belysningspunkter tätare på redan befintligt belysta cykelvägar.
Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då det
inte finns en budget för genomförandet.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 13 december 2016 tekniska
nämnden att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-05.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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Tekniska nämnden

Tn § 8

TK2016/0238

310

Flytt av torghandeln till Stora torg
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att torghandeln flyttas till Stora Torg i samband med
ombyggnad av salutorget, år 2019, under förutsättning att tekniska nämnden får
finansiering för de ökade kostnader flytten innebär. Sedan ombyggnaden av
salutorget slutförts ska beslutet om plats för torghandel omprövas.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utreda flytt av torghandeln från
Salutorget till Stora Torg. En flytt skulle innebära att torghandeln skulle komma
närmare centrum och att ytan på torget skulle utnyttjas oftare.
Om torghandeln ska vara på Stora torg krävs avstängning av Storgatan eller
delar av Föreningsgatan. Det innebär även att avfallscontainer behöver flyttas
till torget och flytt av blomurnorna som står längs med torget, städning på
lördagar och att tillfälliga trafikskyltar sätts upp och tas ned. En beräknad
merkostnad på cirka 8740 kr/vecka för gatuavdelningen. Det krävs även en
administrativ hantering för planeringsavdelningen varje vecka då en LTF måste
skrivas för att stänga av en väg.
År 2019 planeras Salutorget att byggas om och då krävs en ny plats för
torghandeln, antingen permanent eller tills Salutorget har byggts klart. Tekniska
förvaltningen föreslår tekniska nämnden att torghandeln flyttas i samband med
ombyggnaden.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att torghandeln
flyttas till Stora Torg i samband med ombyggnad av salutorgen, år 2019, under
förutsättning att tekniska nämnden får finansiering för de ökade kostnader
flytten innebär.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-22.
Yrkanden
Krister Lundin (M) yrkar att följande tillägg till förslag till beslut från tekniska
nämndens arbetsutskott den 13 december 2016: Sedan ombyggnaden av
salutorget slutförts ska beslutet om plats för torghandel omprövas.
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Tekniska nämnden
Beslutsordning
Ordföranden frågar tekniska nämnden om Krister Lundins tilläggsyrkande
godkänns och finner att nämnden beslutar att göra ett tillägg till arbetsutskottets
förslag till beslut daterat 2016-12-13.
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 9

TK2016/0252

312

Fallpreventionsarbete, samarbete mellan räddningstjänst
och socialförvaltningen
Beslut
Tekniska nämnden föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
projektet i samarbete med socialförvaltningen och återrapportera till tekniska
nämnden hösten 2017.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar den 8 juli 2016 att det varje år är cirka 225
medborgare som beviljas ”Trygghetslarm” och socialförvaltningens serviceenhet Larm&Teknik åker till alla dessa kunder för att installera larmet. Vid detta
besök erbjuds samtidigt möjligheten till ett förebyggande besök av
räddningstjänsten. Räddningstjänsten kan då genomföra ett förebyggande besök
där man går igenom fallrisker, brandsäkerhet och samtidigt informerar man om
Fixartjänsten.
När Larm&Teknik informerar om möjligheten är det viktigt att informationen är
korrekt och att samtycke till att lämna ut informationen till räddningstjänsten
dokumenteras.
Efter det förebyggande besöket ska räddningstjänsten dokumentera de brister
och föreslagna åtgärderna kvantitativt, för att kunna utvärdera projektet.
Detta projekt pågår under ett år och ska sedan utvärderas. Projektet kan sedan
utvidgas till att omfatta även befintliga larmkunder som kan erbjudas besök, om
det bedöms att resurser finns.
Projektet planeras pågå under perioden 2017-01-01 till 2017-05-31 för att sedan
utvärderas. Utvärdering kommer att presenteras för tekniska nämnden under
hösten 2017.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 13 december 2016 tekniska
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i samarbete med
socialförvaltningen och återrapportera till tekniska nämnden hösten 2017.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-08
Skickas till
Tekniska förvaltningen
Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 10

TK2016/0252

310

Förändring av Strömsnäsväg vid väg 25
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att avsluta Strömsnäsvägen med en vändplats och
ansluta en GC-väg till banvallsleden.
Tekniska nämnden beslutar även att löpande information lämnas till tekniska
nämndens arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 2016-10-04 att GC-vägen på banvallen mellan
Ljungby och Lagan ska gå genom befintlig port för att på detta sätt passera
riksväg 25 trafiksäkert.
För att säkerställa att de oskyddade trafikanterna i största möjliga mån använder
sig av befintlig port så vill Tekniska förvaltningen att Strömsnäsvägen avslutas
med en vändplan istället för att ansluta till riksväg 25. En ägoväg går från
vändplanen fram till åkern för att denna ska kunna nås och vara brukbar,
därefter iordningställs en GC-väg fram till banvallsleden se bifogad skiss. För
att hindra bilar att köra på GC-vägen sätts en cykelfålla upp, lika dom där
banvallsleden korsar Norrleden.
Tekniska förvaltningen föreslår den 10 januari 2017 tekniska nämnden att
besluta om att avsluta Strömsnäsvägen med en vändplats och ansluta en GC-väg
till banvallsleden.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-10.
Bilaga med skiss på Strömsnäsvägens avslutning samt anslutning av GC-väg till
banvallsleden.
Yrkanden
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 11

TK2017/0007

311

Tillgänglighetsanpassning Kungsgatan 3B och 5
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge tillstånd till fastighetsägaren att utnyttja den
mark som behövs för att utföra rampen efter det att bygglov beviljats.
Fastighetsägaren står för hela kostnaden för den tillfälliga rampen och är
medveten om att fastighetsägaren även kommer att få stå för kostnaden vid ett
permanent utförande.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till fastigheten med adress Kungsgatan 3B och 5 har önskemål
att tillgänglighetsanpassa dessa lokaler med ramp då det idag bedrivs
affärsrörelser där. För att kunna utföra denna ramp behövs två parkeringsplatser
tas i anspråk utöver den mark som själva rampen tar upp.
Rampen ska vara där tills Ljungby kommun bygger om Kungsgatan och det blir
permanenta ramper till dessa lokaler. Enligt tidigare beslut ska kommunen ta
kostnaden för första trappsteget och fastighetsägaren för de övriga vid en
tillgänglighetsanpassning. Men i detta fall tar fastighetsägaren hela kostnaden
för den tillfälliga rampen och är medveten om att han även kommer att få ta
kostnaden enligt beslut ovan vid ett permanent utförande.
Tekniska förvaltningen ser mycket positivt på att det finns en vilja att
tillgänglighetsanpassa offentliga lokaler.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta om att ge tillstånd
till fastighetsägaren att utnyttja den mark som behövs för att utföra rampen efter
det att bygglov beviljats.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-10
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 12

TK2016/0248

310

Efterlevnad av TA-planer, utdömande av sanktionsavgifter
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sanktionsavgifter ska dömas ut enligt följande
arbetsgång:
•

Tekniska förvaltningen gör kontroll och skriver rapport som ligger till
grund för sanktionsavgiften.

•

Tekniska förvaltningen redovisar för Tekniska nämndens
arbetsutskott vad som framkommit vid kontrollen och vad man vill
döma ut i sanktionsavgift.

•

Tekniska nämndens arbetsutskott ger i uppdrag till Tekniska
förvaltningen att döma ut sanktionsavgiften.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2014 att anta handboken ”Arbete
på väg” och därmed också de sanktionsavgifter som anges i handboken.
Tekniska förvaltningen gör tillsammans med en konsult platsbesök och
kontrollerar efterlevnaden av TA-planerna. Det har visat sig att efterlevnaden av
TA-planer är mycket varierande, vissa aktörer sköter sig efter bästa förmåga och
är snabba med att rätta till de brister som upptäcks medan andra mer eller
mindre struntar i att följa TA-planen helt. Tekniska förvaltningen vill börja
döma ut sanktionsavgifter med konsultens rapport som underlag till
sanktionsavgiften.
Tekniska förvaltningen och tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska
nämnden att besluta om att sanktionsavgifter ska dömas ut enligt följande
arbetsgång:
•
Tekniska förvaltningen gör kontroll och skriver rapport som ligger till
grund för sanktionsavgiften.

Justerandes sign

•

Tekniska förvaltningen redovisar för Tekniska nämndens
arbetsutskott vad som framkommit vid kontrollen och vad man vill
döma ut i sanktionsavgift.

•

Tekniska nämndens arbetsutskott ger i uppdrag till Tekniska
förvaltningen att döma ut sanktionsavgiften.

Sammanträdesprotokoll
2017-01-17

Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-12-13
Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 13

TK2016/0236
TK2016/0262
TK2017/0009

002
002
002

Anmälan om beslut fattade på delegation
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut rörande markärenden med
mera som fattats av tekniska förvaltningen under oktober, november och
december 2016 enligt tekniska nämndens delegationsordning.
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Tekniska nämnden

Tn § 14

Meddelanden
Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Sveriges Kommuner och landsting informerar den 15 december 2016 om
skydd för sk visselblåsare. Detta skydd är en ny arbetsrättslig lagstiftning
om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om
allvarliga missförhållanden.
2. Brev till tekniska nämnden daterat 2016-12-06 från Hölminge
Broddagårds Samfällighetsförening innehållande frågor om ny avloppsoch vattenledning. Mejl från Tommy Göransson, ledamot i tekniska
nämnden för MP, om hantering av VA- och överföringsledningsfrågor.
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