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Tekniska nämnden

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare Kri-ster-Salomonssea-^SD) rÅvi 

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

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 10 januari 2020

Överklagningstid 

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtaget

Förvaringsplats 
för protokollet

13 januari 2020 - 3 februari 2020 

10 januari 2020 

4 februari 2020

Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tekniska nämnden

Tn § 1

Fastställande av dagordning

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att dagordningen utökas i enlighet med ordförandens 
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens ordförande föreslår att en diskussion förs om placering av 
skejtpark.

Justerandes sign





LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-01-10

4(20)

Tekniska nämnden

Tn § 2

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

1. Verksamhetsberättelse år 2019, exklusive resultat.

Förvaltningen redovisar en del av allt arbete som utförts under år 2019. 
Trafiksäkerhetsarbete, asfaltering, projektering av gator och ledningar, 
dricksvattenproduktion, tillagning av måltider, administration, 
markförvärv och markförsäljning, räddningsinsatser, utredningsarbete, 
lekplats- och grönytedrift, renhållningsinsatser, nybyggnation av 
verksamhetsfastigheter och skötsel av det befintliga fastighetsbeståndet 
är bara en del av det som uträttas av tekniska förvaltningen varje dag.

Bokslutet redovisas under tekniska nämndens nästa sammanträde, den 4 
februari 2020.

2. Tekniska nämnden informerar.

Ordföranden informerar om pågående fastighestärenden.

3. Övriga ärenden.

Diskussion om placering av skejtpark.
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Tekniska nämnden

Tn § 3 TK2019/0297 511

Förbjud fordonstrafik och parkering nattetid på Oxtorget
Svar på medborgarförslag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka medborgaren för förslaget och beslutar att 
förslaget avslås då det är polisens ansvar.
Bifogar Medborgarlöfte 2020. Samverkan mellan polis och kommun är en 
nödvändighet för att kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet och 
skapa ett tryggt samhälle. Som ett led i att öka tryggheten utformar 
Lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun tillsammans medborgarlöften.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att kommunen förbjuder fordonstrafik och 
parkering nattetid på Oxtorget, eftersom de närboende störs av 
buskömingen och musiken. Dessutom lämnas mycket skräp på marken 
däromkring.

När det gäller busköming och musiken som är nattetid på Oxtorget så är detta ett 
polisärende. Tekniska förvaltningen har ett nära samarbete med polisen i 
Ljungby. Ett av löftena i ”Medborgarlöfte 2020” är trygg och säker trafikmiljö 
där det tas upp bland annat det medborgaren tar upp i sitt förslag till kommunen. 

• Polisen genomför beteendeövervakning och riktade insatser mot A- 
traktorer, framför allt i Ljungbys centrummiljö, och på 
helgkvällar/nätter.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden beslutar att tacka medborgaren för förslaget och besluta att förslaget 
avslås då det är polisens ansvar.
Bifogar Medborgarlöfte 2020. Samverkan mellan polis och kommun är en 
nödvändighet för att kunna verka effektivt i det brottsförebyggande arbetet och 
skapa ett tryggt samhälle. Som ett led i att öka tryggheten utformar 
Lokalpolisområde Ljungby och Ljungby kommun tillsammans medborgarlöften.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-15

Skickas till
Tekniska förvaltningen, förslagsställaren, kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 4 TK2019/0341 040

Taxa för brandfarlig och explosiv vara

Beslut
Tekniska nämndens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor 
för brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska förvaltningens förslag och 
att taxorna årligen skall regleras enligt KPI.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redogör den 25 november för att taxor för 
tillståndshantering setts över enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor 
(2011:1011). Taxan ska vara självfinansierande och inte belasta 
skattekollektivet.

Beräkningsmodellen som använts har hämtats från SKL. Avgiften består av en 
tidsfaktor för varje enskild ärendetyp som multipliceras med den rörliga 
handläggningskostnaden per timme (995 kr). Förvaltningen har jämfört taxan 
med andra räddningstjänster för att säkerställa att taxan utformas på rätt sätt.

Tekniska förvaltningen föreslår den 25 november 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa taxor för brandfarliga och explosiva varor enligt tekniska 
förvaltningens förslag och att taxorna årligen skall regleras enligt KPI.

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärendet den 16 december 2019.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
Bilaga 1; förslag till nya taxor 2020
Bilaga 2; beräkningsmodell för de gamla taxorna
Bilaga 3; tidigare taxor

Skickas till
Kommunstyrelsen

Just erandes sign
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Tn § 5 TK2019/0342 040

Fördelning av buffert 2019

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till fördelning 
av buffert 2019. Beslutet innebär att bufferten fördelas enligt följande:

• 600 tkr till parkavdelningen
• 300 tkr till räddningstjänsten, under förutsättning att den ökade 

kostnaden belastar räddningstjänsten år 2019. Om kostnaden istället 
belastar driftbudgeten år 2020 saknas utrymme att hantera denna kostnad 
år 2020. Enligt Verksamhetsplan för Resultatbalansering föreslår 
tekniska nämnden att 300 tkr av tekniska nämndens buffert undantas från 
resultatbalansering för att kostnaden ska kunna hanteras år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Flera avdelningar prognosticerar underskott för år 2019, av olika skäl. Tekniska 
nämnden har under år 2019 en tillfällig buffert om 900 tkr. Bufferten är tänkt att 
användas för oförutsedda kostnader och det krävs ett beslut av tekniska 
nämnden för att bufferten ska få fördelas.

Tekniska nämndens arbetsutskott ger den 16 december 2019 förvaltningen i 
uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag inför tekniska nämndens sammanträde 
den 10 januari 2020.

Tekniska förvaltningen redogör för alternativ till fördelning av buffert:
• Parkavdelningen

Parkavdelningen har under året inte kunnat arbeta med snöröjning i den 
omfattning som förutsatts. Detta innebär att intäkter för snöröjningstjänster 
uteblivit. Intäkter har även uteblivit för anläggande av hundlekplats. På grund av 
försening i projektet har inte tid kunnat debiteras mot denna investering.

• Räddningstjänst
Räddningstjänstens höjdfordon (”hävaren”) besiktigades under sommaren. I 
samband med besiktningen konstaterades sprickor och materialutmattning, 
vilket ledde till användarförbud. Det har senare visat sig att även andra 
räddningstjänster drabbats av samma problematik med sprickbildning. Ljungbys 
räddningstjänst samverkar med dessa kommuner i syfte att begränsa både 
kostnaderna som riskerar att drabba kommunerna, men även för att inte riskera 
personskador.

Justerandes sign
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Överskott och underskott, både avseende drift inom verksamheter men även 
buffert, hanteras enligt direktiv i Verksamhetsplan for Resultatbalansering.

Tekniska förvaltningen föreslår den 19 december 2019 att tekniska nämnden 
beslutar att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av buffert 2019.

Förslaget innebär att bufferten fördelas enligt följande:
• 600 tkr till parkavdelningen
• 300 tkr till räddningstjänsten, under förutsättning att den ökade 

kostnaden belastar räddningstjänsten år 2019. Om kostnaden istället 
belastar driftbudgeten år 2020 saknas utrymme att hantera denna 
kostnad år 2020. Enligt Verksamhetsplan för Resultatbalansering 
föreslår tekniska nämnden att 300 tkr av tekniska nämndens buffert 
undantas från resultatbalansering för att kostnaden ska kunna 
hanteras år 2020.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-19 
Verksamhetsplan för resultatbalansering

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 6 TK2019/0327 040

Upphandling av eltjänster

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upphandling av eltjänster inom 
Ljungby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun behöver upphandla eltjänster då nuvarande avtalsperiod löper 
ut och ny upphandling ska genomföras enligt lagen om offentlig upphandling. 
Värdet av eltjänster for Ljungby kommuns löpande behov uppskattas till cirka 
4 000 000 kr/år.
Avtalsperioden beräknas vara 2020-07-01 - 2022-07-01.
Beställaren förbehåller sig rätten att förlänga avtalet med ett (1) + ett (1) år.

Ärendet har beretts med upphandlingsenheten.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden beslutar att godkänna att avtal upphandlas för eltjänster inom Ljungby 
kommun.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-28

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Upphandlingsenheten

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 7 TK2019/0332 040

Upphandling av lås och dörrbeslag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upphandling av ramavtal avseende lås 
och dörrbeslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen behöver upphandla varor och tjänster inom kategorin lås och 
dörrbeslag för löpande behov då det nuvarande avtalet löper ut 2020-03-30.

Värdet av upphandlingen beräknas till cirka 1 500 tkr per år. Avtalsperioden 
beräknas vara 2020-04-01 till 2022-03-31. Budget för dessa varor och tjänster 
finns inom driftbudget för fastighetsavdelningen, vissa delar kan belasta 
investeringsprojekt. Beställaren förbehåller sig rätten att förlänga avtalet med ett 
(1) + ett (1) år.

Ärendet har beretts med upphandlingsenheten.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden beslutar att godkänna upphandling av ramavtal avseende lås och 
dörrbeslag.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-05

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
U pphandl ings enheten

Justerandes sign
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Tn § 8 TK2019/0325.340

Verksamhetsområden för vatten och avlopp i Ljungby 
kommun.
Komplettering av områden

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna 
som preciseras i bilaga till detta beslut ingår i verksamhetsområde för VA.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har gått igenom alla fastigheter inom befintliga 
verksamhetsområden för att uppdatera karta och fastighetslista med aktuella 
anslutna fastigheter.

I samarbete med miljöavdelningen har tekniska förvaltningen ett löpande arbete 
med anslutningar till det kommunal Va-nätet. Fastigheter som ligger i närhet till 
befintliga verksamhetsområden får välja mellan att göra egen anläggning eller 
där det är ekonomiskt rimligt att ansluta sig, erbjuds anslutning till det 
kommunala Va-nätet. Fastigheterna betalar enligt samma taxa till 
anslutningspunkten som de fastigheter som ligger inom befintligt 
verksamhetsområde. Förvaltningen har gått igenom samtliga befintliga 
verksamhetsområden i kommunen för att fa en komplett fastighetslista med de 
redan anslutna fastigheterna. Ett formellt beslut för de befintliga anslutningarna 
krävs av kommunfullmäktige.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastigheter i bilaga till 
denna skrivelse ingår i verksamhetsområde för VA.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02.
Bilaga: Kartor och fastighetsbeteckning över anslutna fastigheter inom 
befintliga verksamhetsområden i Ljungby Kommun.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 9 TK2019/0331 450

Höjning av renhållningstaxa

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Fastställa den föreslagna renhållningstaxan.
Fastställa att VA-renhållningsavdelningen far justera renhållningstaxan vid 
indexförändring, dock inte oftare än en gång per år.
Fastställa att VA-renhållningsavdelningen far justera renhållningstaxan med 
kostnaden för förbränningsskatt, dock inte oftare än en gång per år.

Sammanfattning av ärendet
Inför 2020 kommer entreprenaden för hushållens avfall och slam att 
indexuppräknas med 3% vardera. Samtidigt ökar även kostnaderna för 
renhållningsverksamheten internt i kommunen, med ungefär motsvarande 
procent, 3%. Regeringen har även aviserat en lagförändring som innebär skatt på 
förbränning av avfall om 75kr/ton. Denna skatt beräknas öka till 100kr/ton 2021, 
och 2022 till 125kr/ton enligt januariöverenskommelsen för regeringen.
Taxan för renhållningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad.
Kommunen är enligt 15 kap 8 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av 
hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses avfall som kommer 
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Kommunen 
ska se till att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning och att 
det återvinns eller bortskaffas.
Ansvaret gäller inte för avfall som omfattas av lagstadgat producentansvar, t ex 
förpackningar och returpapper. Producenternas skyldighet att samla in 
förpackningar och returpapper omfattar dock bara det som förbrukaren har 
sorterat ut. Om hushållet inte sorterat ut förpackningen, blir det en kommunal 
skyldighet att omhänderta förpackningsavfallet som en del av kärl- och 
säckavfallet.
Det är fastighetsinnehavaren som är betalningsskyldig för avgift enligt 
renhållningstaxan och att inneha relevant abonnemang.
Taxan
Taxan har uppräknats för att motsvara indexuppräkningar och förbränningsskatt. 
En justering har gjorts för containertömning och djupbehållare. Djupbehållare 
har lägre pris än motsvarande container, då fastighetsägaren själv investerar i 
djupbehållaren. Det gör att kommunens kostnad för hyra av container minskas. I 
taxan har priset för latrin ökat kraftigt då detta är en mycket dyr hantering och
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önskas att tas bort ur arbetsmiljöperspektiv. Dygnsbudning av slamsugning 
justeras för att motsvara entreprenadens kostnad.
För den vanligaste abonnemangsformen, 190 1 kärl vid villa och tömning var 
14:e dag innebär det att den årliga avgiften höjs med 151 kr/år inkl. moms. eller 
5 kr/tömning
Nuvarande taxa på 1614 kr/år inkl. moms blir efter höjning 1765 kr inkl. moms 
med både fast och rörlig avgift.

2018 var Ljungby kommun sjunde billigaste kommunen i landet enligt Nils 
Holgersson-rapporten. I länet ligger Ljungby kommun billigast (7), för övriga 
kommun i länet ligger kostnaderna i jämförelsen rankade mellan plats 72 till 
167. Förvaltningen bedömer att hushållsavfallet hanteras kostnadseffektivt och 
även efter taxehöjningen. Förvaltningen har en upphandlad entreprenad som styr 
hur index uppräknas. Motsvarande lönekostnader och administrationskostnader 
inom kommunen räknas upp i samarbete med ekonomiavdelningen.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att Tekniska 
nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
Fastställa renhållningstaxan enligt Bilaga till denna skrivelse.
Fastställa att VA-renhållningsavdelningen far justera renhållningstaxan vid 
indexförändring, dock inte oftare än en gång per år.
Fastställa att VA-renhållningsavdelningen far justera renhållningstaxan med 
kostnaden för förbränningsskatt, dock inte oftare än en gång per år.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-02 
Renhållningstaxa 2020

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tn § 10 TK2019/0189 050

Upphandling av modulbyggnader
Återbruket på Bredemad

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna att hyra av 7 moduler för återbrukshus 
på Bredemad genomförs. Avtalet gäller 3+1+1 år med möjlighet till att friköpa 
modulerna till ett restvärde efter avtalstidens slut.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen redogör den 9 december 2019 för att sju 
modulbyggnader behöver hyras för verksamheten Återbruket på Bredemad. 
Modulerna bekostas av renhållningen och socialförvaltningen kommer att 
bemanna dem.

Ärendet har beretts tillsammans med socialförvaltningen och upphandlings- 
enheten. Behovet är sju moduler för att få en verksamhet som är anpassad till 
återbruksverksamhet. En modul är ca 3x10m.

Ärendet har beretts med upphandlingsenheten.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att Tekniska 
nämnden beslutar att godkänna att hyra av 7moduler för återbrukshus på 
Bredemad genomförs. Avtalet gäller 3+1 + 1 år med möjlighet till att friköpa 
modulerna till ett restvärde efter avtalstidens slut.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-09

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Upphandlingsenheten

Justerandes sign
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Tn § 11 TK2019/0326 040

Fortsatt borgensförbindelse för Bredemads 
avfallsanläggning

Beslut
Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att underteckna 
länsstyrelsens erinran för avbrytande av preskription på 37 mkr för 
säkerställande att Ljungby kommuns skyldigheter fullgörs avseende 
deponeringsverksamheten på Bredemads avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i 
Ljungby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 Mars 2019 erhöll tekniska förvaltningen ett brev från länsstyrelsen om 
”Erinran för avbrytande av preskription”. Genom kommunikation mellan 
länsstyrelsen och tekniska förvaltningen är det kommunfullmäktige som har 
delegation på att besluta om en förlängning av den kommunal borgen för 
deponin på 37 mkr.

I tillståndet för Bredemads avfallsanläggning står det att ”kommunen skall, för 
att säkerställa de skyldigheter som gäller deponeringsverksamheten fullgörs, 
senast 31 augusti 2005 ha ställt en ekonomisk säkerhet om 37 miljoner kronor 
annars förfaller detta tillstånd. Säkerheten skall ställas i form av pant eller 
borgen och såsom för egen skuld förvaras på länsstyrelsen.” Förvaltningen har 
ställt frågan till länsstyrelsen varför inte nuvarande lagstiftning, där det i 
miljöbalken framgår att kommuner inte behöver gå i borgen och fått till svar att 
det inte finns någon övergångsbestämmelse om detta. Bredemads tillstånd 
antogs innan nuvarande ändringar antagits. När tillståndet för Bredemad togs 
fanns inga undantag för kommuner. Därför är det vårt tillstånd som gäller dvs 
kommunen måste ställa borgen. Till borgensförbindelsen finns inga kända 
kostnader knutna.

Tekniska förvaltningen bedömer att kommunfullmäktige ska gå i borgen för 
Bredemads avfallsanläggning. Att tillståndet upphör att gälla innebär att 
kommunen inte får driva återvinningscentralen eller deponisidans verksamhet. 
Ett nytt tillstånd tar ca tre år att göra. Förvaltningen har varit i kontakt med 
länsstyrelsen och ekonomiavdelningen.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att 
Kommunfullmäktige beslutar att underteckna länsstyrelsens erinran för 
avbrytande av preskription på 37 mkr för säkerställande att Ljungby kommuns 
skyldigheter fullgörs avseende deponeringsverksamheten på Bredemads 
avfallsupplag på fastigheten Eka 3:6 i Ljungby kommun.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-13
Bilaga 1; erinran för avbrytande av preskription
Bilaga 2; avslag från 2005 om säkerhet
Bilaga 3; kommunfullmäktiges beslut om borgen 2005

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandps sign
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Tekniska nämnden

Tn § 12 TK2019/0344 511

Ljungby kommuns lokala trafikföreskrifter om att klassa 
upp Östra Ringvägen i Ljungby till BK4 väg

Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2019:36 o 
uppklassning av Östra Ringvägen i Ljungby till BK4.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har framfört önskemål om att kommunen ska klassa upp Östra 
Ringvägen i Ljungby till BK4-väg med max 74 tons bruttovikt. Detta är för att 
fa till ett sammanhängande BK4-vägnät mellan väg 610 och väg 124 och föra tt 
slippa administrera transportdispenser för tunga fordon. BK4-fordon är idag 
anpassade för större vikter och för att inte ge större slitage på vägarna.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift 0781 2019:36 o uppklassning av 
Östra Ringvägen i Ljungby till BK4.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-06

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 13 TK2019/0343 511

Upphävande av lokala trafikföreskrifter 0781 2016:25 om 
hastighet på Storgatan i Lagan

Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2019:37. 
Upphävande av lokala trafikföreskrifter 0781 2016:25 om hastighet på Storgatan 
i Lagan.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av etableringen av kullerbyttans förskola i Lagan beslutade 
Tekniska nämnden den 4 oktober 2016 den lokala trafikföreskriften 0781 
2016:25 om hastighet på Storgatan. Beslutet överklagades i olika omgångar 
under det följande året. Nu är dock processen avslutad och detta innebär att ett 
beslut behöver fattas om förändrade lokala trafikföreskrifter.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter 0781 2019:37. Upphävande av 
lokala trafikföreskrifter 0781 2016:25 om hastighet på Storgatan i Lagan.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-27

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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KOMMUN

Tekniska nämnden

Tn § 14 TK2019/0281 006

Besparing av sammanträdesdagar år 2020

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att sammanträdet den 25 maj 2020 ställs in i 
besparingssyfte.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att spara in på ett 
sammanträde under år 2020. Tekniska förvaltningen har sett över vissa 
fastställda datum avseende främst kommande beslut om budget och presenterar 
under sammanträdet den 16 december 2019 förslag om att tekniska nämndens 
sammanträde den 25 maj ställs in.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 16 december 2019 att tekniska 
nämnden beslutar att sammanträdet den 25 maj ställs in i besparingssyfte.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-05

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn§ 15 TK2019/0281 006

Anmälan om beslut fattade på delegation

Beslut
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av attestuppdrag.

Sammanfattning av ärendet
Attestuppdrag avseende drift och investering från och med 2020-01-01.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-17.

Justerandes.sign


