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Sammanträdesrum Teams / Bolmen, Olofsgatan i Ljungby. 
Torsdagen den 3 juni 2021 kl 08.00-12.00, 13.30-14.30.

Lars-Ove Johansson, (C), ordförande 
Gunilla Åström (M)
Lars Nordqvist (M)
Benny Johansson (M)
Lennart Olsson (KD)
Stefan Karlsson (MP), ersättare för Gun Lindell (S) 
Ann-Charlott Henrysson (S)
Anita Wanderoy (S)
Lars-Åke Långh (S)
Krister Salomonsson (SD)
Jan Lorentzson (SD)

Anton Gera (SD)
Thomas Hermansson (M)
Rolf Kimnäs (SD)
Marie Hasselroth (C)

Sonja Edén, Teknisk chef
Lisa Åberg, sekreterare
Catarina Bengtsson, kommunikationsstrateg
Jakob Ruter, exploateringschef, §§ 72-74
Therese Lindström, plan- och byggchef, § 72
Pia Davidsson, VA-chef, § 72
Eva Jönsson, fastighetschef, §§ 72, 75
Johan Mansfeld, fastighetsförvaltare, § 75
Mattias Sjögren, planeringschef, § 72, 76
Maritha Davidsson, projekteringsledare, §§ 77-78

Gunilla Åström

Olofsgatan 9, kommunhuset, 6 maj kl 10.00.

71-78 A 2v}ja
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby 
kommuns anslagstavla

Nämnd/styrelse Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2021-06-03

Överklagningstid 10 juni 2021 - 30 juni 2021

Anslaget uppsatt 9 juni 2021

Anslaget nedtaget 1 juli 2021

Förvaringsplats 
för protokollet Avdelningen för administration, tekniska förvaltningen
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Tn § 71

Fastställande av dagordning

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

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden föreslår att följande tillägg görs till dagordningen: 
Upphandling av tjänstekoncession Ljungby Arena - information 
Synpunktshantering och hantering av medborgarinitiativ - information 
Hantering av lokaler vid fd Torpa skola - diskussion
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Tn § 72

Informations- och diskussionsärenden

Beslut
Tekniska nämnden noterar informationen.

Punkt 1. Tekniska nämnden beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen att 
utarbeta ett markanvisningsavtal inför arbetsutskottets sammanträde den 14 juni 
2021.

Avseende den norra delen av området behöver även en överenskommelse om 
fastighetsreglering göras.

Sammanfattning av ärendet
1. Hantering av fastigheterna Solrosen 2 och Solrosen 3 samt Ljungby 

7:106.

Fastighetsbolaget Wellbo AB är intresserade av att uppföra byggnader 
för bostadsändamål, utbildning, vård, handel med mera på fastigheterna 
Solrosen 2 och Solrosen 3 samt anslutande del av fastigheten Ljungby 
7:106. Wellbo har skickat en intresseanmälan till kommunen där de 
beskriver sin verksamhet, sin bakgrund och sina idéer för området. 
Bolaget är intresserat av att uppföra byggnader för flera olika ändamål på 
fastigheterna. Kommunen äger en del mark på det aktuella området.

2. Ny eller omarbetad detaljplan, så funkar det.

När kommunen befinner sig i ett expansivt skede ökar trycket på att 
detaljplaner ska utarbetas eller omarbetas. Detaljplanearbetet är ett 
mångfacetterat arbete som baseras på plan- och bygglagen. Det är 
insamling av synpunkter enligt lagstiftade premisser, det är olika typer 
av utredningar som kan behöva göras, sedan finns det också risk att 
överklagande sker när detaljplanen slutligen antas av miljö- och 
byggnämnden. Dessa förutsättningar innebär att det i bästa fall kan ta 
runt ett år att utarbeta en detaljplan.

På grund av arbetsuppgifternas karaktär och lagstiftningen som styr 
arbetet är det ofta inte möjligt att snabba upp processen även om 
omprioriteringar av arbetsuppgifter skulle göras.
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3. Tekniska nämndens delegationsordning

Delegationsordningen uppdaterades av tekniska nämnden den 26 januari 
2021. Under dagens sammanträde föredras delegationsordningen. 
Dokumentet beskriver vilken politisk instans, vilken förtroendevald eller 
medarbetare som har rätt att fatta vissa beslut. Delegationsordningen kan 
revideras vid behov, behov föreligger i dagsläget inte.

4. Dricksvattenförsörjning

Förvaltningen redogör för de omfattande regionala och nationella 
samarbeten som finns för att säkerställa dricksvattenförsöijningen. En 
nödvattenplan finns utarbetad och åtgärder vidtas löpande för att kunna 
upprätthålla en god beredskap för dricksvattenförsörjning. Arbetet kring 
produktion och distribution av dricksvatten omgärdas till viss del av 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

5. Pågående investeringsprojekt

Förvaltningen redogör för pågående investeringsprojekt, den politiska 
referensgruppen tog del av informationen måndagen den 17 maj 2021.

Grand - Projektet är i slutskedet. Projektet har dragit ut på tiden och 
blivit kostsamt på grund av flera överraskningar. Inflyttning inleds inom 
kort och invigning blir i september.
Regnbågens förskola - Förskola med åtta avdelningar fördelade på två 
plan. Inflyttning sker till sensommaren, då rivs den äldre förskole- 
byggnaden och utemiljön färdigställs. God ekonomi i projektet. 
Ekebackenskolan, om- och tillbyggnad - tre klassrum byggs till och 
mindre anpassningar görs. Arbetet inleddes försommaren 2021. 
Hjortsbergskolan 7-9 nybyggnation - gamla tegelbyggnaden rivs i 
samma entreprenad som nybyggnationen. Skyddsrum ska byggas enligt 
direktiv från MSB. Budget 153 mkr, exklusive budget för skyddsrum. 
Brunnsgårdens kök - budget för reinvesteringar används för detta 
projekt. Försening till följd av överklagande och brist på byggmaterial. 
Åbrinken - budget för reinvesteringar används för även detta projekt. 
Bland annat tak, ventilation, styrteknik, solceller och plåtarbeten görs. 
Holmsborg i Lagan, sanering, rivning, nybyggnation — anpassade 
lägenheter byggs, gamla byggnader rivs och marken har sanerats från 
gifter och olja.
Bergagatan - VA-arbeten och markarbeten - Beräknas klart till vintern 
2021-2022, då ska länkar i korsningarna byggas. Tillgänglighet under 
projekttiden är en utmaning, men mycket kraft läggs på dialog med 
fastighetsägare och boende.
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Gångstråk Elverksbron - Villagatan - tekniska utmaningar innebär 
förhållandevis höga kostnader. Budgetbeslut inväntas.
Hammarrondellen - ledningsarbeten och förbättrad trafiksituation. Ny 
plats för återvinningsstation. Arbetena är i full gång sedan en månad och 
kommer att pågå ytterligare ett år.
Axel Ångbagares gata - ledningsfömyelse, markarbeten och eventuellt 
parkeringslösning. Projektering pågår, arbete i skarpt läge inleds 2022. 
Nygatan Ljungby- ledningsfömyelseprojekt som pågår ytterligare ett år. 
Järnvägsgatan Lagan - ledningsfömyelseprojekt. Byggstart 2022, 
arbeten kommer sedan att pågå ett år ungefär.
Överföringsledningför vatten och avlopp - vägplan för etapp 1 är 
fastställd. Etapp 2 befinner sig i samråd 2, utförs digitalt, under augusti 
och september.
Ekalund industriområde - detaljplanearbete pågår parallellt med 
upphandling av projektering som ska sättas igång.
Överföringsledning för vatten och avlopp Bäck-Kånna - dialog sker med 
trafikverk och länsstyrelse.

6. Tekniska nämnden informerar

7. Övriga ärenden

Extrainsatt sammanträde med tekniska nämnden den 8 juni 2021 kl 
07.30. Ärendet som ska behandlas är upphandling av tjänstekoncession 
på Ljungby Arena. TK2021/0172.292

Användning av lokaler vid fd Torpa skola. Frågan lyfts på tekniska 
nämndens arbetsutskott den 14 juni.

Hantering av medborgarinitiativ och synpunkter.
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Tn § 73 TK2020-0234 250

Markanvisningstävling Bergagården

Beslut
Tekniska nämnden beslutar

a) att godkänna tjänstemannagruppens föreslag om att tilldela Locano 
AB markanvisning för Ljungby Torg 11:23.

b) att uppdra åt tekniska förvaltningen att försöka få till stånd ett 
markanvisningsavtal med Locano AB för Ljungby Torg 11:23.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade i februari 2021 att genomföra en 
markanvisningstävling för Ljungby Torg 11:23. På fastigheten är fd 
Bergagården belägen. Information om tävlingen har kommunicerats i olika 
kanaler och ett visningstillfälle har anordnats för syn av fastigheten. Fram till 
och med 7 maj 2021 har det varit möjligt att lämna in tävlingsbidrag.

En markanvisningstävling ingår inte inom Lag om offentlig upphandling (LOU 
2007:1091). Kommunen äger rätt att anvisa marken till den exploatör som bäst 
uppfyller bedömningskriterierna samt i övrigt uppfyller givna tävlings- 
förutsättningar och kvalificeringskriterier. Valet av den exploatör som ska 
tilldelas en anvisning av fastigheten har gjorts utifrån erbjuden köpeskilling och 
presenterade idéer över användningen/ utvecklingen av området. Viktning 50% 
per parameter. Vinnande tävlingsbidrag ska fa möjlighet att teckna ett 
markanvisningsavtal.

Utvärdering av tävlingsbidragen har gjorts den 12 maj 2021 av en tjänste
mannagrupp bestående av exploateringschef, förvaltare/ energi- och 
klimatrådgivare och stadsarkitekt. Kompletterande frågor och svar har gjorts. 
Anbuden offentliggörs först efter beslut har tagits i berörd kommunal instans. 
Totalt har två anbud inkommit och tjänstemannagruppen föreslår att tilldelning 
av fastigheten ska göras till Locano AB. Nästa steg är att upprätta ett 
markanvisningsavtal som efter båda parters undertecknande ska leda till en 
ansökan om detaljplan, vilket ett köpeavtal kan grundas på. Upplägget på 
tävlingen har fungerat väl och har resulterat i två bra anbud. Tilldelning bör 
göras till Locano AB baserat på resultatet av utvärderingen.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 74 TK2020-0214 290

Kontrabeslut avseende Torgtomterna 4
Kajsa Kavat

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att upphäva det beslut nämnden fattade den 3 
november 2020. Dagens beslut innebär att byggnaderna på fastigheterna inte ska 
säljas för avflyttning. Tekniska nämnden ger istället förvaltningen i uppdrag att 
inleda arbete för att finna lämplig hyresgäst till byggnaderna.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 3 november 2020 att byggnaderna på 
fastigheterna Torgtomterna 1 och 4 skulle säljas för avflyttning.

Kulturparken Småland har sedan dess, på uppdrag av kommunen, utfört en 
kulturhistorisk utredning av fastigheterna. Bedömningen är att kulturmiljön är 
värd att bevara. Detta innebär att tekniska förvaltningen bedömer att det är 
mindre lämpligt att ansöka om lov för flytt av byggnaderna och att en annan 
hantering behövs.

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 75 TK2020-0003 287

Nya lokaler för arkivverksamheten
Förgävesavtal

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att uppdra till fastighetschefen att ingå förgävesavtal 
med Länsförsäkringar Kronoberg rörande upparbetade medel i samband med 
förprojektering av kommunarkiv i Tingshuset upptill en kostnad av 150 tkr och 
att ett förgävesavtal ingås för detaljprojektering inför entreprenadupphandlingen 
upptill en kostnad av 1 400 tkr.

Sammanfattning av ärendet.
Kommunledningsförvaltning har uppdragit till fastighetsavdelningen att 
tillsammans med Länsförsäkringar Kronoberg (LF) utreda möjligheterna att 
centralisera kommunarkivets verksamhet till Tingshuset. Förgävesavtal et 
reglerar nedlagda kostnader som LF har intill beviljat bygglov inkluderat 
kostnader för ansökan.

Ärendet har föredragits inför kommunledningen vid flertal tillfållen, senast på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2021 där man har uppdragit 
fastighetschefen att fortsätta med processen med LF.

Förgävesavtalet förprojektering innebär i korthet att:

• Bygglov beviljas, bygget genomförs och hyresavtal tecknas:
Kostnaderna går då in i byggprojektet som en del i LFs investering 
för tillbyggnaden. Nedlagda medel bedöms vara 175 tkr varav 
bygglovskostnaden är ca 50 tkr, eventuell planavgift tillkommer 
med ca 50 tkr.

• Bygglov beviljas inte: Kostnaderna delas lika mellan Kommunen 
och LF. Vid nekat bygglov reduceras kostnad för bygglovsansökan 
med 50 %, ca 65 tkr blir då Partemas vardera del.

• I det fall LF säger nej till att fortsätta processen innan 
bygglovsansökan skall LF ta hela kostnaden om ca 125 tkr.

• I det fall Kommunen säger nej till att fortsätta processen innan 
bygglovsansökan skall Kommunen ta hela kostanden om ca 125 tkr.

Förgävesavtalet gäller framtill utfall av bygglovsansökan. Därefter måste nytt 
förgävesavtal avseende projekteringskostnader tas fram mellan Partena som då 
gäller tills att byggentreprenör har kontrakterats. Projekteringen bedöms kosta 
upptill 1,400 tkr.
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Förgävesavtalet projektering innebär i korthet att:

• De kostnader som i projektet uppstått under detalj projektering går in 
i byggprojektet som en del i LFs investering för tillbyggnaden.

• Om tillsynsmyndighet stoppar projektet delas kostnaderna för de 
upparbetena lika mellan parterna.

• Den part som avbryter projekteringen innan upphandling tar 
kostnaden för de upparbetade medel.

• I det fall att parterna är överens om att projektet blir för kostsamt 
innan kontraktering av entreprenör delas kostnaderna för de 
upparbetande medel lika mellan parterna.

För att kommunen ska förbli en trovärdig hyresgäst är det av vikt att de 
kostnader som uppstår under utredningsarbete för lokalanpassningar begärda av 
kommunen att fastighetsägaren kompenseras för verifierade nedlagda kostnader. 
Då uppdraget har initierats av kommuniedningsförvaltningen bör kostnaderna 
för eventuella utfall i förgävesavtalen belasta kommunledningsförvaltningens 
budget.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2021 att tekniska nämnden 
beslutar att uppdra till fastighetschefen att ingå förgävesavtal med 
Länsförsäkringar Kronoberg rörande upparbetade medel i samband med 
förprojektering av kommunarkiv i Tingshuset upptill en kostnad av 150 tkr och 
att ett förgävesavtal ingås för detaljprojektering inför entreprenadupphandlingen 
upptill en kostnad av 1 400 tkr.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12

Skickas till
Tekniska förvaltningen
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Tn § 76 TK2020-0252 311

Hantering av grävd sidofåra vid valvbron i Hamneda

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att fördela av sin buffert för att finansiera 
permanentning av svackdike vid valvbron i Hamneda. Beslutet fattas under 
förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunstyrelsen under deras 
sammanträde den 8 juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
I samband med höga flöden i februari 2020 då ån Lagan översvämmades 
uppstod stor risk för skador på viktig infrastruktur såsom elverk, reningsverk 
och broar uppströms valvbron i Hamneda. Som en akut åtgärd (en så kallad 
räddningsinsats) grävdes en sidofåra för att öka flödet och därmed sänka 
vattenståndet uppströms. Mätningar före och efter grävningen visar på en effekt 
då vattennivåns stigning avtog, stabiliserades och sedan minskade.

Utredningar har genomförts för att finna olika lämpliga alternativ för att hantera 
den tillfälligt grävda sidofåran. Som huvudalternativ föreslås en pennanent 
sidofåra i form av ett svackdike samt anläggande av en bro för passage. 
Dimensionering av trummor under bron ska vara väl tilltaget för att maximera 
flödet men också för att tillåta passage med lastbil för åtkomst av valvbron i 
samband med borttagande av träd, is mm. Den grävda sträckningen föreslås 
ändras så att den inte gör intrång på fastigheten Elinge 4:24.

Motstående alternativ är att återställa området likt före den akuta grävningen. Då 
kan väntas att situationer lik den under februari 2020 uppkommer igen.

Båda alternativen kräver att en ansökan om vattenverksamhet och att en 
miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram.

Från böljan av 1950-talet finns beskrivet flertalet översvämningar men redan 
längre tillbaka i tiden finns uppgift om höga flöden i ån Lagan.
Beräkningar har gjorts och resultatet av dessa visar på en effekt av att 
permanenta denna sidofåra i samband med flöden av den dignitet som 
uppnåddes under februari 2020. Regnet som föll i samband med det höga flödet 
har bedömts som ett 75-årsregn. Höga flöden kan också uppstå eller förvärras i 
samband med stopp i valvbrons naturliga flöde på grund av is, träd eller annat 
med flytande material. Genom att permanenta en sidofåra i form av ett 
svackdike och en större kulvert kan ökningen av vattenmängden som passerar 
förbättras med upp till 25%. Vid normala vattenstånd är svackdiket torrt och kan
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exempelvis betas eller brukas. Beräkningarna visar att vid regn och vattennivåer 
högre än de som uppstod under februari 2020 minskar den procentuella effekten 
av sidofåran.

Förvaltningens bedömning är att en permanent sidofara kan förhindra och även 
fördröja uppströms översvämningar i samband med kraftiga regn motsvarande 
75-årsregnet vilket kan förhindra skador på infrastruktur och privata fastigheter 
och även ge bättre tid för förebyggande åtgärder. Detta kan i så fall ses som en 
klimatanpassningsåtgärd, dvs ett sätt att anpassa samhället för de häftigare 
väderhändelser vi kan vänta oss i framtiden. Klimatanpassningsåtgärder bedöms 
mer kostnadseffektiva än att åtgärda akuta problem.

Ansvarsfrågan i detta ärende kan upplevas otydlig. Kommunstyrelsens 
reglemente stipulerar dock att kommunstyrelsen ansvarar för övergripande 
infrastrukturfrågor samt uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Tekniska 
nämnden är kommunens markägare, denna åtgärd utförs dock på icke kommunal 
mark i syfte att säkerställa övergripande infrastruktur och minska konsekvenser 
av framtida översvämning. Denna infrastruktur tillhör till stor del kraftbolag.

Kostnaden för att permanenta en sidofara har beräknats till cirka 1,4 mkr 
inklusive kostnader för framtagande av ansökan om vattenverksamhet och 
miljökonsekvensbeskrivning. Det finns möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
förebyggande åtgärder mot naturolyckor vilket kan delas ut med upp till 50% av 
kostnaden. En ansökan kommer att sändas in vid val av en permanent lösning. 
Ljungby Energi som har anläggning uppströms, elverket, ser nyttan med en 
permanent sidofara och har visat intresse till med finansiering. Kostnaden för att 
återställa området likt före den akuta grävningen har beräknats till cirka 400 tkr 
inklusive kostnader för framtagande av ansökan om vattenverksamhet och 
miljökonsekvensbeskrivning.

Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021 att 
”kommunstyrelsens beslutar att en permanent lösning behöver anläggas för en 
sidofara för att öka flödet förbi valvbron i Hamneda i samband med i framtiden 
förväntade höga flöden samt att en ansökan om vattenverksamhet och 
upprättande av Miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.
Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att besluta att dessa åtgärder 
utföras av tekniska förvaltningen. Kommunstyrelsen föreslår att Tekniska 
nämnden fördelar av sin buffert för att finansiera åtgärden.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse daterad 2021-05-25

Skickas till
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen
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Tn § 77 TK 2021/0164 511

Upphävande av lokal trafikföreskrift på Räntevägen i 
Torpa

Beslut
Tekniska nämnden beslutar om lokal trafikföreskrift
0781 2021:8 om upphävande av lokala trafikföreskrift 0781 2020:39 om
hastighet på Räntevägen (väg 527) i Torpa.

Sammanfattning av ärendet
Med anledningen av att skolverksamheten på Räntevägen 11 i Torpa lagts ner, 
bedömer tekniska förvaltningen att 30 kilometer i timmen mellan 30 meter söder 
Skärvövägen och 180 meter söder Skärvövägen i Torpa skall upphöra att gälla.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-12

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 78 TK2021/0175 308

Max-tak för hyra av allmän platsmark

Beslut
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen att införa ett maxbelopp på 
100 000 kronor för taxa Bl, Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, 
containers, inhägnade områden, byggnadsställningar, liftar m.m. under ”Taxa 
för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun” antagen av 
Kommunfullmäktige 2020-12-14, gällande från 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen skriver i tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2021 att det 
just nu är många byggnationer på gång i Ljungby, en del av dessa byggnader 
byggs ända ut till fastighetsgränsen, och då behövs offentlig plats tas i anspråk 
för att kunna stängsla in arbetsområdet. Då byggnationen ofta tar 1 år eller mer, 
blir det en hög kostnad för hyran av den offentliga platsen, när man beräknar 
den enligt ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Ljungby kommun” punkt Bl, 
Provisoriska byggnader, upplagsplatser, bodar, containers, inhägnade områden, 
byggnadsställningar, liftar m.m.
Frågan har kommit från entreprenörer, hur taxan för upplåtelse av offentlig plats 
beräknas. För att uppmuntra till byggnation föreslås ett maxbelopp på 100 000 
kronor per byggnation, införas för denna typ av markupplåtelse.

Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade den 18 maj 2021 frågan som ett 
informationsärende och gav förvaltningen i uppdrag att inför tekniska nämndens 
sammanträde utarbeta beslutsunderlag med förslag till max-tak.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens tjänsteskri velse daterad 26 maj 2021.

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tn § 79

Medborgarinitiativ
Beslut om utredningsuppdrag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
medborgarinitiativet om att röja upp vid Sankta Birthes källa i Ryssby.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot fyra medborgarinitiativ:

1. Upprensning av Sankta Birte Källa i Ryssby.
2. Container för plast på Bredemad
3. Flytta Kajsa-Kavat-huset till gamla torg
4. Sänkt hastighet på Ågårdsvägen

Tekniska nämnden behöver ta ställning till att ge förvaltningen 
utredningsuppdrag. Övriga initiativ hanteras inom kommunens 
synpunktshantering.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2021 att tekniska nämnden 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda medborgarinitiativet om att röja 
upp vid Sankta Birthes källa i Ryssby.

Beslutsunderlag
4 x medborgarinitiativ

Skickas till
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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Tn § 80 TK2021-0160 612
TK2021-0151 252

Meddelanden

Beslut
Tekniska nämndens godkänner redovisningen av meddelanden.

Sammanfattning av ärendet
1. Skrivelse från Angelstads IF och svar från tekniska förvaltningen.
2. Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen och svar från tekniska 

förvaltningen.

Justerandes sign
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Tn § 81 TK2021-0143

Redovisning av beslut fattade på delegation

Beslut
Tekniska nämndens godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
1. Delegationsbeslut rörande markärenden med mera som fattats av 

tekniska förvaltningen under mars, april, maj 2021.
2. Attestuppdrag drift gällande från och med 1 april 2021.
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Justerandes sign


