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Annika Andersson
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§ 28

Informationsärenden
Information om remisser angående hälsostrategi, jämställdhetsrapport
och integrationsrapport
Personalchef Stefan Fogelberg informerar tekniska nämnden om innehållet i
hälsostrategi, jämställdhetsrapport och integrationsrapport. Stefan Fogelberg
redogör för de yttranden och rapporteringar som gjorts av tekniska kontoret
samt hur förvaltningen arbetar med dessa frågor.
Information om kommunens friluftsplan
Friluftsstrateg Lisa Bergström, kultur- och fritidsförvaltningen informerar om
förutsättningarna inför framtagande av ett nytt friluftsprogram för Jönköpings
kommun. Enligt tidplan kommer förslaget att remissbehandlas under augustioktober 2017 och slutligt beslutas av kommunfullmäktige i december 2017.
Södra Munksjön Utvecklings AB - pågående projekt
Gunnel Helgesson, Södra Munksjön Utvecklings AB och Mats Davidsson,
stadsbyggnadskontoret informerar om planer för byggnation utmed södra
Munksjön. Tekniska nämnden informeras om nuläge avseende behov av förskola och skola i området samt hantering av luktpåverkan från Simsholmens
reningsverk. Verksamhetschef Roger Rohdin lämnar kompletterande information avseende verksamheten inom reningsverket. Tekniska nämnden noterar
att det föreligger behov av budgetmedel under perioden 2019-2021 för att hantera påverkan från Simsholmens reningsverk i närområdet.
Kajer Södra Munksjön och driftkostnader
Jenny Larsson, stadsbyggnadskontoret informerar om förnyelseplaner för
södra Munksjöområdet med utformning av kajer för olika aktiviteter utmed
sjöns stränder. Ökad drift- och underhållskostnad etappvis är uppskattad tidigast för hösten 2018 eller 2019.
Enligt tidplan väntas slutligt beslut avseende redovisat förslag fattas av
kommunfullmäktige i april 2017.
Test av nya betalsystem Parkering
Verksamhetschef Reimer Selero informerar om planer för nya betalningsrutiner för parkeringsverksamheten.
Tekniska nämnden informeras också om nya betalstationer som ska införas på
Liljeholmen och Bäckalyckan i Jönköping.

Justerandes sign
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Förändringar av princip för intäkt vid återställning av mark efter nedgrävning av bredband
Verksamhetschef Mathias Johansson informerar om förutsättningarna för ett
ärende avseende förändringar av princip för intäkt vid återställning av mark
efter nedgrävning av bredband, som kommer att behandlas av tekniska nämnden vid sammanträdet i mars.
Tekniska nämndens beslut
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 29

Verksamhetsberättelse 2016 för tekniska nämndens
verksamheter
Tn/2016:1413 000
Sammanfattning
Året har, troligtvis mer än tidigare år, satt organisationen på prov att leverera
kommunal service. Den rådande konjunkturen har gjort att efterfrågan på verksamhets- och industrimark varit högre än någonsin tidigare. Barn- och utbildningsnämndens efterfrågan på bland annat nya förskolor i kombination med
socialförvaltningens önskan om förvärv samt ombyggnation av boenden för
sociala ändamål likaså. Denna efterfrågan i kombination med förvaltningens
egna driftuppdrag och reinvesteringar visar att det har krävts av alla våra medarbetare att snabbt kunna ställa om för att klara dessa utmaningar.
Det ekonomiska resultatet visar trots detta på ett samlat överskott på 18 mnkr
för den skattefinansierade delen inom tekniska kontoret. Ett överskott som är
något större än vid tidigare månadsrapporter och i förhållande till budget. Den
positiva budgetavvikelsen kan framförallt härledas till ett stort överskott inom
parkeringsverksamheten (10,4 mnkr), minskat underhåll på naturparker och
lekplatsunderhåll (5,2 mnkr) samt större efterfrågan på många av de tjänster
som avdelningen mark och exploatering hanterar (8 mnkr). Resultaten inom
dessa verksamheter är till stor del av engångskaraktär då överskotten bland
annat bygger på en fördröjning mellan vakanser på egen personal och omställning till köp av konsulter men även för att budgetjusteringar gjorts inom parkeringsverksamheten inför kommande år. Negativt resultat uppvisar för fastighetsförvaltning och kan i princip härledas till det omfattande ventilationsarbetet
som utförts på Junedalsskolan under året som också blivit dyrare än beräknat.
Reavinsten från friköp av tomträtter m.m. uppgår till 11,6 mnkr. Realiserad
värdeökning vid försäljning av tomter blev totalt ca 66 mnkr.
VA-verksamhetens resultat ger en avsättning på 32,5 mnkr till kommande års
investeringar mot budgeterade 16,1. Orsakerna till avvikelsen beror på att personal i större utsträckning arbetat mot investeringsprojekt, lägre elkostnad samt
lägre avskrivnings- och räntekostnader än budget. Avfallsverksamhetens återföring av det förtida uttaget blev 8,7 mnkr mot budgeterade 8,2 mnkr. MilJön
redovisar ett överskott på 8 mnkr. Ett resultat som återspeglar den rådande konjunkturen och mängden saneringar som genomförts för att möjliggöra nybyggnation.
Investeringarna uppgår för året till totalt 600 mnkr inom tekniska kontoret vilket är en historisk hög nivå borträknat för fastighetsförvärvet av Valutan 1 på
A6 som gjordes 2015. Utfallet räcker dock inte upp i nivå till budgeten på
drygt 950 mnkr och detta kan, som beskrivits i tidigare uppföljningar, framförallt härledas till lägre investeringsnivå än budget för skolor men även för bostäder för sociala ändamål.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-26
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2016 för tekniska kontorets verksamheter
Förslag till tekniska nämnden
– Verksamhetsberättelse 2016 för tekniska nämndens verksamheter
godkänns.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Ekonomichef Erik Gaude lämnar utförlig information i ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Verksamhetsberättelse 2016 för tekniska nämndens verksamheter godkänns.

Beslutet expedieras till:
Ekonomichef Erik Gaude
Stadskontoret

Justerandes sign
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§ 30

Övriga frågor
Information från PLEX-gruppen
Avdelningschef Linda Helte lämnar en nulägesrapport från PLEX-gruppens
arbete.
Fråga om snöröjning
Från socialdemokratiska gruppen har fråga lämnats in om hur snöröjningen har
fungerat under innevarande säsong med växlande väderlek. Socialdemokratiska
gruppen önskar information om hur budgetuppföljningen ser ut avseende
snöröjningen.
Teknisk direktör Thomas Bergholm besvarar frågan. Av informationen framgår
att det hittills har kostat 0,5 mkr för sopsaltning.
Nedskräpning på tomt
Från socialdemokratiska gruppen har fråga lämnats in om ansvarig för nedskräpning på tomt på Målön, bredvid Intersport. Teknisk direktör Thomas
Bergholm ber att få återkomma med svar på frågan.
Fråga om lokal
Från socialdemokratiska gruppen har fråga lämnats in om hur förfrågan om
hyra av lokal av Huskvarna fotbollsförening (HFF) har hanterats, det vill säga
förfrågan om förskola i det tidigare galleriet i Smedbyn. Teknisk direktör
Thomas Bergholm besvarar frågan.
Stöd till konstsnöanläggning
Från socialdemokratiska gruppen har fråga lämnats in om hur kommunens stöd
ut till konstsnöanläggning ser ut ekonomiskt, det vill säga om stödet till föreningarna har ökat.
Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att detta ligger inom kultur- och
fritidsnämndens ansvar.
Upphandlingen av byggnation av nytt stadshus i Huskvarna
Från den borgerliga gruppen och den socialdemokratiska gruppen har fråga
lämnats in om fakta angående genomförd upphandling av byggnation av nytt
stadshus i Huskvarna. Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att tekniska kontoret informerats om saken först för en dryg vecka sedan. Ytterligare
information lämnas vid tekniska nämndens sammanträde i mars.
Flyktingbostäder
Från den borderliga gruppen har fråga lämnats in om statusrapport över bygglovsärendena för flyktingbostäder, samt information om hur stora skador det
blev vid branden i Fagerslätt.
Justerandes sign
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Den borgerliga gruppen önskar också information om vilken omfattning branden påverkar bygget.
Teknisk direktör Thomas Bergholm besvarar frågan.
Lokaler för förskola och grundskola
Från den borderliga gruppen har fråga lämnats in om statusrapport avseende
hanteringen av behov av ytterligare lokaler för förskola och grundskola. Den
borgerliga gruppen önskar också information om hur läget avseende lösningar
med hyrpaviljonger inför hösten samt varför förvaltningen inte har använt sig
av hyrpaviljonger tidigare. Den borgerliga gruppen önskar vidare information
om varför förvaltningen inte tidigare har aktualiserat möjligheten att upphandlingsmässigt ansluta sig till de ramavtal som finns via Kommentus. Teknisk
direktör Thomas Bergholm redogör för hur olika byggprojekt ligger i tid.
Thomas Bergholm redogör också för förutsättningarna för hyrpaviljonger.
Brunnstorps vattenverk
Från den borderliga gruppen har fråga lämnats in om vad det är som händer vid
Brunnstorps vattenverk. Teknisk direktör Thomas Bergholm meddelar att ombyggnad av bassäng pågår i området.
Vision Jönköping 2030
Ordföranden Anders Jörgensson (M) påminner om att de politiska partierna har
fått möjlighet att senast den 1 mars komma med synpunkter på Vision Jönköping 2030. Tekniska nämnden noterar att nämnden inte har fått förslaget på
remiss.

Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 31

Utbyggnad av parkeringsmöjligheter vid stadsparken
Tn/2017:106 510
Sammanfattning
För att förbättra parkeringsmöjligheterna för besökare till stadsparken i kombination med en av Jönköping Södra idrottsförenings önskade utökning av de så
kallade Hospitality-ytorna i direkt anslutning till stadsparksvallen, föreslås en
utökning av parkeringsytorna i den södra delen av stadsparken. Parkeringsplatserna kommer att anläggas i anslutning till Humlevägen bland annat vid den
nyanlagda hundrastgården. Nettotillskottet av parkeringsplatser uppskattas till
mellan 50-60 stycken till en kostnad av 2 – 2,5 mnkr. Finansieringen föreslås
delas mellan befintlig budget för parker samt medel ur resultatfonden. Ökad
driftkostnad uppskattas till mellan 40-60 tkr årligen.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-30
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunstyrelsen
– För anläggandet av parkeringsplatser begärs ett uttag från tekniska kontorets resultatfond med 50 procent av kostnaden. Övriga kostnader finansieras inom tilldelad budget för parkverksamheten.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– För anläggandet av parkeringsplatser begärs ett uttag från tekniska kontorets resultatfond med 50 procent av kostnaden. Övriga kostnader finansieras inom tilldelad budget för parkverksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
David Gerson (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Stadsparken blir ett allt viktigare besöksmål för både kommuninvånare och
turister.
I samband med utbyggnaden av parkeringar i stadsparken önskar Liberalerna
att stadsbyggnadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och Destination Jönköping ser över skyltningar till stadsparken och dess parkeringar.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontorets ekonomiavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Hyresavtal förskola kv. Musslan 1, Jönköping
Tn/2017:123 267
Sammanfattning
Jönköpings kommun och Lustgården Munksjöstaden NIO 9 AB/Tolust Ett AB
har sedan tidigare träffat ett samverkansavtal avseende hela omvandlingsområdet, Munksjö Fabriksområde, samt ett exploateringsavtal som följer intentionerna i samverkansavtalet. Exploateringsavtalets reglerar krav och villkor beträffande planerad byggnation inom exploateringsområdet. Som en del av exploateringsavtalet har exploatören och kommunen kommit överens om att en
förskola som kan klara 100 barn ska inrymmas inom den första utbyggnadsetappen. Tekniska kontoret har nu erhållit ett förslag till hyresavtal i enlighet
med det tidigare antagna exploateringsavtalet.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-01
Förslag till hyresavtal kv. Musslan 1
Exploateringsavtal Munksjö fabriksområde, etapp 1 Tn/2013:1198
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska kontorets fastighetsavdelning ges i uppdrag att teckna hyresavtal
avseende förskola med hyrestid preliminärt 2018-05-01 – 2037-04-30 och
hyreskostnaden 2 517 890 kr/år utgörande hyra exkl. tillägg. Hyresytan
uppgår till 1 151 kvm.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska kontorets fastighetsavdelning ges i uppdrag att teckna hyresavtal
avseende förskola med hyrestid preliminärt 2018-05-01 – 2037-04-30 och
hyreskostnaden 2 517 890 kr/år utgörande hyra exkl. tillägg. Hyresytan
uppgår till 1 151 kvm.

Beslutet expedieras till:
Områdesförvaltare Salih Mackic
Förvaltare Per Andersson

Justerandes sign
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§ 33

Förslag till införande av serviceskiva
Tn/2017:99 510
Sammanfattning
I kölvattnet av parkeringsskivans försvinnande vid införandet av zonparkering
uppstod ett behov av att tydliggöra villkoren för det så kallade nyttoparkeringstillståndet som stadsbyggnadskontorets utvecklings- och trafikavdelning utfärdar. I samband med detta klarnade behovet av en så kallad serviceskiva som
riktar sig mot social- och sjukvårdsfunktioner som arbetar med hembesök. Förslaget är att införa en så kallad serviceskiva som ger rätt till en timmes parkering på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser. En serviceskiva med en
tydligt riktad målgrupp skulle komplettera nyttoparkeringstillståndet på ett
mycket bra sätt.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-02
Förslag till tekniska nämnden
Förslag till kommunfullmäktige
– Att godkänna förlaget om införande av en serviceskiva.
– Att priset för serviceskivan fastställs till 3500 kr inkl. moms per år.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag
med tillägget att maximal parkeringstid uppgår till två timmar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att tekniska nämnden
antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
– Förlaget om införande av en serviceskiva godkänns.
– Priset för serviceskivan fastställs till 3 500 kr inklusive moms per år.
– Maximal parkeringstid uppgår till två timmar.

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till:
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 34

Svar på remiss - Förslag till cykelprogram för Jönköpings
kommun
Tn/2017:114 510
Sammanfattning
Tekniska nämnden har erhållit ett förslag till cykelprogram för Jönköpings
kommun. Programmet beskriver nuläge, målsättning och åtgärder som behövs
för att öka cyklingen i Jönköpings kommun. Cykelprogrammet ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och hjälpa till att skapa en samsyn om cykelfrågor inom kommunen. Cykelprogrammet tar ett samlat grepp
för hur Jönköpings kommun ska arbeta med cykelfrågor från 2017 med riktning mot 2022.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-31
Stadsbyggnadskontorets remiss Cykelprogram för Jönköpings kommun
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslaget till cykelprogram för
Jönköpings kommun.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Josef Zetterberg (M) yrkar för den borgerliga gruppen avslag på tekniska
kontorets förslag och föreslår att tekniska nämnden beslutar enligt följande:
Innan ytterligare GC-vägar ansluts till nuvarande försöksverksamhet med sopsaltning, vill tekniska nämnden genomföra den redan beslutade utvärderingen.
Därför bör åtgärdsförslaget att utöka antalet GC-vägar som sopsaltas tas bort ur
programmet. I övrigt har tekniska nämnden inget att erinra mot förslaget till
cykelprogram för Jönköpings kommun
Kristian Aronsson (SD) yrkar avslag på cykelprogrammet.
Elin Rydberg (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen bifall till tekniska
kontorets förslag.
Mats Weidman (MP) instämmer med Elin Rydbergs yrkande.
Propositionsordning
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag och finner att tekniska
nämnden antar Josef Zetterbergs (M) förslag.
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Omröstning begärs.
Ordföranden meddelar att Josef Zetterbergs (M) förslag utgör huvudförslag.
Proposition 2
Som motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på
Elin Rydbergs (S) m fl. förslag samt på Kristian Aronssons (SD) förslag.
Ordföranden finner att tekniska nämnden antar Elin Rydbergs (S) förslag som
motförslag till huvudförslaget.
Omröstning 1
Omröstning begärs avseende motförslag till huvudförslaget.
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att Elin Rydbergs m fl. yrkande utgör motförslag till
huvudförslag.
Nej-röst för bifall till att Kristian Aronssons yrkande utgör motförslag till
huvudförslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej

Avstår

Ola Helt (M)
X
Thomas Candemar (M)
X
Josef Zetterberg (M)
X
David Gerson (L)
X
Bo Enar Karlsson (S)
X
Martin Karlsson (S)
X
Magnus Boman (S)
X
Inger Sjölander (S)
X
Mats Weidman (MP)
X
Kristian Aronsson (SD)
X
Elin Rydberg 2:e vice ordf. (S)
X
Hanns Boris 1:e vice ordf. (KD)
X
Anders Jörgensson ordf. (M)
X
Summa
6
1
6
Tekniska nämnden har alltså med 6 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att
Elin Rydbergs m fl. yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.
Reservation
Kristian Aronsson (SD) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för eget förslag.
Proposition 3
Ordföranden ställer proposition på Josef Zetterbergs (M) förslag och på
Elin Rydbergs (S) m fl. förslag. Ordföranden finner att tekniska nämnden antar
Josef Zetterbergs förslag.

Justerandes sign
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Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Josef Zetterbergs (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Elin Rydbergs (S) m fl. yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej

Avstår

Ola Helt (M)
X
Thomas Candemar (M)
X
Josef Zetterberg (M)
X
David Gerson (L)
X
Bo Enar Karlsson (S)
X
Martin Karlsson (S)
X
Magnus Boman (S)
X
Inger Sjölander (S)
X
Mats Weidman (MP)
X
Kristian Aronsson (SD)
X
Elin Rydberg 2:e vice ordf. (S)
X
Hanns Boris 1:e vice ordf. (KD)
X
Anders Jörgensson ordf. (M)
X
Ordförandens utslagsröst
X
Summa
7
6
1
Tekniska nämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit
Josef Zetterbergs yrkande.
Reservation
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot tekniska nämndens beslut
till förmån för Elin Rydbergs (S) m fl. förslag.
Mats Weidman (MP) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån
för Elin Rydbergs (S) m fl. förslag.
Tekniska nämnden beslut
– Innan ytterligare GC-vägar ansluts till nuvarande försöksverksamhet med
sopsaltning, vill tekniska nämnden genomföra den redan beslutade utvärderingen. Därför bör åtgärdsförslaget att utöka antalet GC-vägar som sopsaltas tas bort ur programmet.
– I övrigt har tekniska nämnden inget att erinra mot förslaget till cykelprogram för Jönköpings kommun.
Reservation
Kristian Aronsson (SD) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån för eget förslag.
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot tekniska nämndens beslut
till förmån för Elin Rydbergs (S) m fl. förslag.

Justerandes sign
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Mats Weidman (MP) reserverar sig mot tekniska nämndens beslut till förmån
för Elin Rydbergs (S) m fl. förslag.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes sign
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§ 35

Yttrande om hälsostrategi - utvecklingsområden för friskare
arbetsplatser i Jönköpings kommun
Tn/2016:1288 020
Sammanfattning
Stadskontoret har, utifrån personalutskottets handlingsprogram "Attraktiv arbetsgivare 2015 - 2018" utarbetat ett förslag till Hälsostrategi för Jönköpings
kommun. Personalutskottet önskar inhämta nämndernas synpunkter på förslaget innan ärendet bereds vidare i kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Tekniska kontorets synpunkter på förslaget redovisas i följande tjänstskrivelse
och är överlag positivt inställda.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-10
Stadskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-10
Förslag till Hälsostrategi för Jönköpings kommun
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter på förslaget om Hälsostrategi för
Jönköpings kommun i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter på förslaget om Hälsostrategi för
Jönköpings kommun i enlighet med tekniska kontorets tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign
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§ 36

Integrationsrapport 2016
Tn/2016:1371 026
Sammanfattning
Tekniska nämnden har likt övriga förvaltningar och utvalda kommunala bolag
fått uppdraget att redovisa integrationsrapport till kommunstyrelsen.
Integrations- och mångfaldsarbetet bedrivs i enlighet med de uppdrag och mål
som beslutats i kommunfullmäktige. I kommunprogram 2015-2018 återkommer ämnet under ett flertal rubriker med konkreta uppdrag och målsättningar.
Tekniska kontorets integrationsrapport avser redogöra allmänt för hur tekniska
kontoret arbetar med ämnet, samt besvara de direkta frågeställningarna.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-10
Uppdrag/skrivelse från kommunstyrelsens ordförande till resp. nämnd/bolag
ang. integrationsrapport 2016
Rapport anställda med utländsk bakgrund 2016
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets integrationsrapport.
– Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets integrationsrapport.
– Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign
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§ 37

Jämställdhetsrapport för tekniska kontoret 2016
Tn/2017:25 000
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2015-01-29 ”Jämställdhetsplan för Jönköpings
kommun 2015-2020. Med jämställdhetsplanen som underlag skall samtliga
förvaltningar skriva handlingsplaner och årliga uppföljningar.
Tjänsteskrivelsen beskriver bara jämställdhetsarbetet i allmänna ordalag, medan detaljerna framgår av bilagan.
Tekniska kontoret bildade redan 2012 en arbetsgrupp och valde initialt att arbeta med arbetsgivarperspektivet i syfte att kartlägga den interna jämställdheten innan det externa perspektivet hanterades.
Under 2015 och 2016 har gruppen börjat arbeta med det externa perspektivet
d.v.s. hur tekniska kontoret avser beakta jämställdhetsaspekter gentemot kommunmedborgarna vid planering, prioritering och bedrivande av verksamheten.
För 2017 planeras främst en förnyad genomgång med det interna perspektivet,
men arbetet med det externa perspektivet kommer att ske parallellt.
Genomförda aktiviteter under 2016 och planerade aktiviteter under 2017 finns
dokumenterade i bifogad bilaga.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-10
Bilaga Jämställdhetsrapport 2016
Förslag till tekniska nämnden
–
–

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsrapport 2016 för
tekniska kontoret.
Tekniska nämnden beslutar om omedelbar justering.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Tekniska nämnden noterar att omedelbar justering i ärendet ej är nödvändigt.
Yrkanden
Hanns Boris (KD) yrkar att följande tillägg görs i tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden noterar att jämställdhetsfrågan formellt hanterats separat
vid endast ett tillfälle föregående år, däremot är jämställdhetsfrågan ständigt
Justerandes sign
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aktuell och föremål för diskussion i flertalet av tekniska nämndens ärenden
såsom personalfrågor, uppföljning av enkäter och diverse beslutsfrågor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Hanns Boris (KD) förslag och finner att
tekniska nämnden antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsrapport 2016 för
tekniska kontoret.
– Tekniska nämnden noterar att jämställdhetsfrågan formellt hanterats
separat vid endast ett tillfälle föregående år, däremot är jämställdhetsfrågan
ständigt aktuell och föremål för diskussion i flertalet av tekniska nämndens
ärenden såsom personalfrågor, uppföljning av enkäter och diverse
beslutsfrågor.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes sign
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§ 38

Markanvisningsavtal Lilla Åsa 23:165
Tn/2015:1283
Sammanfattning
AB Norrahammars Kommunala Bostäder fick enligt beslut i tekniska nämnden
2016-03-08 markanvisning t o m 2017-06-30 för byggnation av flerbostadshus
inom del av Lilla Åsa 23:165. Tekniska nämnden gav samtidigt tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag till markanvisningsavtal för området.
Tekniska kontoret har nu gjort detta och föreslår att förslaget till markanvisningsavtal godkänns. Avtalet innebär att markanvisningen utökas till att gälla
t.o.m. 2017-12-31.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-03
Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2016-03-08
Förslag till markanvisningsavtal inkl. bilaga.
Brev från AB Norrahammars Kommunala Bostäder med begäran om markanvisning 2015-11-27
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal
med AB Norrahammars Kommunala Bostäder för byggnation av flerbostadshus.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Jäv
Ordföranden Anders Jörgensson (M) anmäler jäv och lämnar tillfälligt sammanträdet under tekniska nämndens behandling av ärendet.
1:e vice ordföranden Hanns Boris (KD) går in som tillfällig ordförande vid
tekniska nämndens behandling av ärendet.
Avdelningschef Linda Helte lämnar kompletterande information i ärendet.
Yrkanden
Ordföranden Hanns Boris (KD) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal
med AB Norrahammars Kommunala Bostäder för byggnation av flerbostadshus.

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till:
Reine Johansson, NkBo, Centrumgången 3, Box 7, 562 21 Norrahammar.
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Anders Alexandersson
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson
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§ 39

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Ölmstad 2:85
Tn/2016:523 250
Sammanfattning
Förslag till marköverlåtelseavtal med AB Grännahus har upprättats. Avtalet
reglerar en överlåtelse av fastigheten Ölmstad 2:85 i Ölmstad samt genomförandefrågor kring byggnation av sex flerbostadshus innehållande 18 hyresrättslägenheter. För marken ska AB Grännahus betala en köpeskilling om 926 675
kronor.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-31
Förslag till marköverlåtelseavtal, inkl. bilagor
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner upprättat marköverlåtelseavtal med AB
Grännahus för byggnation av flerbostadshus inom Ölmstad 2:85.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Avdelningschef Linda Helte informerar tekniska nämnden om att beslutsunderlaget saknar komplett påskrivet avtal.
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering med korrekt ifylld checklista till avtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att tekniska nämnden
antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
– Ärendet återremitteras för komplettering med korrekt ifylld checklista till
avtalet.

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till:
Reine Johansson, AB Grännahus, Sjögatan 72A, 563 31 Gränna
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Exploateringsingenjör Anders Alexandersson
Exploateringsadministratör Lilian Johannesson
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§ 40

Yttrande över granskningshandling för detaljplan för blandstad på del av Lappen 17 m.m. Munksjöstaden
Tn/2016:852 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat över förslag till detaljplan för blandstad
inom del av Lappen 17 m, fl. Munksjöstaden på remiss. Tekniska kontoret
lämnar yttrande med synpunkter och tillstyrker förslaget i övrigt.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-03
Granskningshandling detaljplan för blandstad inom del av Lappen 17 m.fl.
Munksjöstaden.
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter på granskningshandling för
del av Lappen 17 m fl. Munksjöstaden enligt denna tjänsteskrivelse.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för del
av Lappen 17 m fl. Munksjöstaden.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Josef Zetterberg (M) yrkar för den borgerliga gruppen enligt följande:
–

Tekniska nämnden förordnar en utfyllnad i Munksjön enligt ursprungsförslaget alternativt en park inom exploateringsområdet (på fast mark). Storleken på parken 10 kvm/person ska uppfyllas enligt ramprogrammet.
– Tekniska nämnden vill särskilt betona vikten av innehållet i Munksjö
Papper AB:s remissvar.
– Om förslaget "Ö" genomförs, ska drift- och underhållskostnader inte belasta
kommunens budget.
– I övrigt lämnar tekniska nämnden synpunkter på granskningshandling för
del av Lappen 17 m fl. Munksjöstaden enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse.
Mats Weidman (MP) instämmer med Josef Zetterbergs förslag.
Elin Rydberg (S) instämmer med Josef Zetterbergs förslag.
Kristian Aronsson (SD) instämmer med Josef Zetterbergs förslag.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Josef Zetterbergs (M) förslag och finner att
tekniska nämnden antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden förordnar en utfyllnad i Munksjön enligt ursprungsförslaget alternativt en park inom exploateringsområdet (på fast mark). Storleken på parken 10 kvm/person ska uppfyllas enligt ramprogrammet.
– Tekniska nämnden vill särskilt betona vikten av innehållet i Munksjö
Papper AB:s remissvar.
– Om förslaget "Ö" genomförs, ska drift- och underhållskostnader inte belasta
kommunens budget.
– I övrigt lämnar tekniska nämnden synpunkter på granskningshandling för
del av Lappen 17 m fl. Munksjöstaden enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse.

Beslutet expedieras till:
Planarkitekt Mattias Karlsson, stadsbyggnadskontoret
Planchef Liselott Johansson, stadsbyggnadskontoret
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Projektingenjör Per-Gunnar Axelsson
Utredningsingenjör Emma Gunnarsson
Projektingenjör Anders Larsson

Justerandes sign
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§ 41

Detaljplan för Önskemålet 7 m fl. på Råslätt
Tn/2016:1378 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden har lämnat över förslag till detaljplan för Önskemålet
7 m fl. Råslätt på remiss. Tekniska kontoret lämnar yttrande med synpunkter
och tillstyrker förslaget i övrigt.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-03
Samrådshandlingar för detaljplan för detaljplan för Önskemålet 7 m fl. på
Råslätt.
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter på samrådshandlingar för
detaljplan för Önskemålet 7 m fl. på Råslätt enligt denna tjänsteskrivelse
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Önskemålet 7 m fl. på Råslätt.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Elin Rydberg (S) yrkar att tekniska nämndens beslut kompletteras med följande
tillägg:
Stadsutveckling blir alltid bättre om planeringen och genomförandet bygger på
principer om mångfald och blandad bebyggelse. När det gäller utvecklingen av
stadsdelen Råslätt är det två viktiga frågor vi vill lyfta. Dels att området kompletteras med bostadsrätter, då hyresrätten som upplåtelseform idag dominerar,
dels att den nya bebyggelsen får annan form och arkitektoniskt uttryck än den
tidigare bebyggelsen, därför ska den nya bebyggelsen gå upp i höjd, minst 7
våningar på del av den nya bebyggelsen. Det är viktigt även för att nyttja vår
mark på ett effektivt sätt.
Hanns Boris (KD) och Josef Zetterberg (M) instämmer med Elin Rydbergs (S)
yrkande.
Mats Weidman (MP) instämmer med Elin Rydbergs (S) yrkande.
Kristian Aronsson (SD) instämmer med Elin Rydbergs (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Elin Rydbergs (S) m fl. förslag och finner
att tekniska nämnden detsamma.
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Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden lämnar synpunkter på samrådshandlingar för
detaljplan för Önskemålet 7 m fl. på Råslätt enligt tekniska kontorets tjänsteskrivelse.
– Stadsutveckling blir alltid bättre om planeringen och genomförandet bygger
på principer om mångfald och blandad bebyggelse. När det gäller utvecklingen av stadsdelen Råslätt är det två viktiga frågor vi vill lyfta. Dels att området kompletteras med bostadsrätter, då hyresrätten som upplåtelseform
idag dominerar, dels att den nya bebyggelsen får annan form och arkitektoniskt uttryck än den tidigare bebyggelsen, därför ska den nya bebyggelsen
gå upp i höjd, minst 7 våningar på del av den nya bebyggelsen. Det är viktigt även för att nyttja vår mark på ett effektivt sätt.
– Tekniska nämnden tillstyrker i övrigt upprättat förslag till detaljplan för
Önskemålet 7 m fl. på Råslätt.

Beslutet expedieras till:
Planarkitekt Cecilia Gadman, stadsbyggnadskontoret
Planchef Liselott Johansson, stadsbyggnadskontoret
Exploateringssamordnare Lise-Lotte Johansson
Projektingenjör Per-Gunnar Axelsson
Utredningsingenjör Emma Gunnarsson
Projektingenjör Anders Larsson
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§ 42

Yttrande över kommunrevisionens rapport, Granskning av
marktransaktioner (Uppdaterad september 2016)
Tn/2016:1472 250
Sammanfattning
Tekniska nämnden har av kommunens revisorer fått ett uppdrag att lämna synpunkter på upprättad rapport, Granskning av marktransaktioner. I tekniska kontorets tjänsteskrivelse redovisas tekniska kontorets förslag till synpunkter över
rapportens iakttagelser och rekommendationer.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-03
Granskningsrapport, Granskning av marktransaktioner (Uppdaterad september
2016)
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden överlämnar tjänsteskrivelse, 2017-02-03, som synpunkter över rapporten, Granskning av marktransaktioner och dess rekommendationer.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden överlämnar tjänsteskrivelse, 2017-02-03, som synpunkter över rapporten, Granskning av marktransaktioner och dess rekommendationer.

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef Linda Helte
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Nyttjanderättsavtal avseende del av Stigamo 1:31
Tn/2017:110 255
Sammanfattning
Förslag till nyttjanderättsavtal avseende del av Stigamo 1:31, Jönköpings
kommun, har upprättats mellan Jönköpings kommun och G Log fastigheter
AB. Avtalet innebär att bolaget erhåller 12 månaders nyttjanderätt av ca 15 600
kvm mark för att påbörja och delvis genomföra byggnation inom aktuell yta
innan definitiv överlåtelse sker.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-31
Förslag till nyttjanderättsavtal
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Stigamo 1:31 upplåts med 12
månaders nyttjanderätt till förmån för G Log fastigheter AB godkänns.
– Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4233.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Elin Rydberg (S) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av fakta
avseende företagsuppgifter.
David Gerson (L) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Propositionsordning
Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på proposition på Elin Rydbergs yrkande om
återremiss och finner att tekniska nämnden avslår detsamma.
Omröstning
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.
Nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-21

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot
Ja
Nej

Avstår

Ola Helt (M)
X
Thomas Candemar (M)
X
Josef Zetterberg (M)
X
David Gerson (L)
X
Bo Enar Karlsson (S)
X
Martin Karlsson (S)
X
Magnus Boman (S)
X
Inger Sjölander (S)
X
Mats Weidman (MP)
X
Kristian Aronsson (SD)
X
Elin Rydberg 2:e vice ordf. (S)
X
Hanns Boris 1:e vice ordf. (KD)
X
Anders Jörgensson ordf. (M)
X
Summa
7
6
0
Tekniska nämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Reservation
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot tekniska nämndens beslut
till förmån för Elin Rydbergs förslag.
Proposition 2
Mats Weidman (MP) och den socialdemokratiska gruppen meddelar att de inte
deltar i tekniska nämndens avgörande beslutsomgång i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på David Gersons (L) förslag och finner att
tekniska nämnden antar detsamma.
Tekniska nämndens beslut
– Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Stigamo 1:31 upplåts med 12
månaders nyttjanderätt till förmån för G Log fastigheter AB godkänns.
– Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4233.

Beslutet expedieras till:
Markhandläggare Camilla Bladh Stafrén
Avdelningschef Linda Helte
Exploateringsingenjör Egert Fransson
Radu Popescu, Mejselgatan 22, 352 46 VÄXJÖ

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Nyttjanderättsavtal avseende del av Stigamo 1:31
Tn/2017:111 255
Sammanfattning
Förslag till nyttjanderättsavtal avseende del av Stigamo 1:31, Jönköpings
kommun, har upprättats mellan Jönköpings kommun och NIVIKA Intressenter
AB. Avtalet innebär att bolaget erhåller 16 månaders nyttjanderätt av ca 38 000
kvm mark för att påbörja och delvis genomföra byggnation inom aktuell yta
innan definitiv överlåtelse sker.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-02
Förslag till nyttjanderättsavtal
Översiktskarta
Förslag till tekniska nämnden
– Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Stigamo 1:31 upplåts med 16
månaders nyttjanderätt till förmån för NIVIKA Intressenter AB godkänns.
– Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4233.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Nyttjanderättsavtal genom vilket del av Stigamo 1:31 upplåts med 16
månaders nyttjanderätt till förmån för NIVIKA Intressenter AB godkänns.
– Handpenning och köpeskilling beslutas påföras verksamhet 738, objekt
4233.

Beslutet expedieras till:
Markförvaltare Birgitta Thyselius
Avdelningschef Linda Helte
Exploateringsingenjör Egert Fransson
Nicklas Bergman, NIVIKA, Ringvägen 38, 331 32 VÄRNAMO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Kvartalsrapport över bostadsbyggandet i Jönköpings kommun,
kvartal 1-4 2016
Tn/2017:120 250
Sammanfattning
Tekniska kontoret överlämnar rapport över bostadsbyggandet i Jönköping avseende kvartal 1-4, år 2016, samt redovisning över antalet lediga lägenheter
och statistik över anskaffning av sociala lägenheter.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-02-03
Bostadsinformation 2016-12-31
Statistik över anskaffning av sociala lägenheter
Förslag till tekniska nämnden
– Rapporten över bostadsbyggandet för kvartal 1-4, år 2016, godkänns.
– Rapporten över bostadsbyggandet för kvartal 1-4, år 2016 överlämnas
till kommunstyrelsen och ASP-gruppen för kännedom.

TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Rapporten över bostadsbyggandet för kvartal 1-4, år 2016, godkänns.
– Rapporten över bostadsbyggandet för kvartal 1-4, år 2016 överlämnas
till kommunstyrelsen och ASP-gruppen för kännedom.

Beslutet expedieras till:
ASP-gruppen
Kommunfullmäktige
Exploateringsingenjör Linda Bylefors

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Uppdrag till tekniska nämnden att fortsätta utvecklingsarbetet
med att utrusta kommunens fordon med "elektronisk körjournal"
Tn/2015:10 400
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med att utrusta kommunens fordon med "elektronisk körjournal"
och att beakta kostnaderna för detta i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan. Avdelningschef för Gata/Park-avdelningen meddelar att upphandlingen godkändes i förvaltningsrätten i december 2016 och upphandlingen har
vunnit laga kraft. Installationen pågår under januari-februari 2017. Uppdraget
är därmed slutfört.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-20
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden godkänner att uppdraget är slutfört.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden godkänner att uppdraget är slutfört.

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef Therése Evertsdotter Staaf
Stadskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för
minskad nedskräpning
Tn/2016:1418 400
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har givit tekniska nämnden tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning. Verksamhetschef på Gata bedömer att det inte finns något att kommentera.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-10
Förslag till tekniska nämnden
– Tekniska nämnden beslutar att avsluta ärendet och avstå från yttrande.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
– Tekniska nämnden beslutar att avsluta ärendet och avstå från yttrande.

Beslutet expedieras till:
Mathias Johansson, verksamhetschef
Frida Hammar, kommunalrådssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Redovisning av ej avgjorda uppdrag och behandling av medborgarförslag 2017
Tn/2017:45 000
Sammanfattning
Jönköping kommuns nämnder ska årligen i marsmånad till kommunfullmäktige
redovisa ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens behandling av medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2017-01-16
Redovisning av ej avgjorda uppdrag och behandling av medborgarförslag
Förslag till tekniska nämnden
 Föreliggande redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och
behandling av medborgarförslag godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
TEKNISKA NÄMNDENS BEHANDLING 2017-02-21
Yrkanden
Ordföranden Anders Jörgensson (M) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag.
Tekniska nämndens beslut
 Föreliggande redovisning av ej avgjorda uppdrag till tekniska nämnden och
behandling av medborgarförslag godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Meddelanden
Se bilagda redovisning.
Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Anmälan om delegationsbeslut
Se bilagda redovisning.

Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Tekniske direktören informerar
Teknisk direktör Thomas Bergholm lämnar information i följande ärenden:
-Förändringar inom tekniska kontoret
-Uppdrag från parlamentariska kommittén
-Kommande arbete med verksamhets- och investeringsbudget
Tekniska nämndens beslut:
–

Justerandes sign

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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