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                                  Bevis om anslag av protokoll 
 
Tekniska nämndens protokoll från sammanträdet 2021-01-28 är 
justerat. 

 

Anslagsdag 2021-02-08 

Anslaget tas ner 2021-03-01 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Tekniska förvaltningen 
 

 
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor 
från anslagsdagen 
 
 
Ansvarig för 
anslag Yvonne Edgren 
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Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Yvonne Edgren 

Ordförande Sofia Stynsberg 

Justerare Martin Edberg 

Justerade paragrafer §§ 1-18 

Ajournering Kl 15:27 – 15:32 
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§ 1 Dnr 293863  
 

Justering av protokoll 

Tekniska nämndens beslut 
Arbetsutskottet utser Martin Edberg (S) till att justera protokollet.  
      
Bakgrund 
Arbetsutskottet ska besluta vem som jämte ordförande ska justera 
protokollet.  
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§ 2 Dnr 294032  
 

Allmänhetens frågestund  

Tekniska nämndens beslut 
Allmänhetens frågestund genomfördes vid sammanträdet. Inga frågor 
ställs från allmänheten.  
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§ 3 Dnr 294033  
 

Information från ledamöter och ersättare i 
arbetsutskottet och från tekniska förvaltningen 

Tekniska nämndens beslut 
Malin Engström, förvaltningschef, informerar om att vi jobbar för 
högtryck med snöröjningen.  
Hon informerar också om att Coronaläget på förvaltningen är bra och 
många jobbar fortfarande hemma om de har möjlighet.                 
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§ 4 Dnr 2018-00172  
 

Information om Södra Smålands Avfall och Miljö 
(SSAM)  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.      
      
Bakgrund 
VD för Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) Jessica Cedervall har 
lämnat följande information till tekniska nämnden:    
 

- Det är just nu en jobbig period med snö och då det inte är så väl 
skottat överallt tar det  därför längre tid med tömningarna. Om 
fördröjningarna ger stor påverkan på tömningarna kommer 
information om detta att läggas ut på SSAM:s hemsida.  

- Antalet klagomål på missade tömningar och på fyrkärlsfacken har 
minskat och är nu nere i 1 promille mot tidigare 4. 

- Positivt är att mängden grovavfall redan under 2020 nådde fram 
till en minskning med 20 %. Målet är att mängden grovavfall ska 
minska med 25 % till år 2025.  

- Det ligger ett överklagande mot Häringetorp då man 2018 tog 
emot mer slam från dagvattenbrunnar än man hade tillstånd till.    
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§ 5 Dnr 2020-00083  
 

Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 
2020-2022 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.  
      
Bakgrund 
Fyra av tekniska nämndens balansräkningsenheter (skattefinansierat, 
VA, biogas och teknisk produktion) har sin egen ram för 
kapitalkostnadskonsekvenser som grund för nämndens löpande beslut 
om enskilda projekt under programtiden. 
 
Reviderad lista för huvudprojekt inom skattefinansierat, VA och biogas 
bifogas informationsärendet.  
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§ 6 Dnr 2020-00294  
 

Upphävande av avtal med Wexiödisk AB 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att upphäva avtal med Wexiödisk AB, 
daterat 1996-03-19.  
      
Bakgrund 
Wexiödisk tillverkar diskmaskiner för professionellt bruk. I 
produktionen uppstår processvatten som släpps till det kommunala 
avloppsreningsverket. Processvattnet innehåller metaller och kväve och 
renas innan det släpps. 1996 tecknades avtal mellan tekniska 
förvaltningen och verksamheten för att reglera innehållet i det renade 
processvattnet. 
 
Wexiödisk har under en lång tid släppt låga flöden av processvatten och 
detta har varit av hög kvalité. Det finns inte längre ett behov av ett avtal 
med Wexiödisk. Precis som andra verksamheter ska Wexiödisk uppfylla 
nyligen beslutade ”Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten”. De kommer 
fortsätta att provta sitt utsläpp och redovisa analysresultatet till VA-
avdelningen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 4/2021 föreslagit att tekniska nämnden beslutar 
att upphäva avtal med Wexiödisk AB, daterat 1996-03-19. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 10 december 2020 
redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att underlag till 
bedömningen är processavtal från 1996, analysresultatet av senaste 
årens provtagningar samt resultat av periodisk besiktning som 
genomfördes i oktober 2020.  
 
Wexiödisk tar månadsvis prov på utgående avloppsvatten. Medelhalten i 
tabellen nedan är för maj 2018-augusti 2020. För kväve kan extra avgift 
tas ut enligt ”industritaxa” för kostnader för reningen av kvävet. Men för 
Wexiödisk är det totala utsläppet av kväve så lågt att fakturering inte är 
rimligt. 
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Ämne Riktvärde 
mg/l 

Gränsvärde 
mg/l 

Medelhalt 
mg/l 

Flourid 10 20 1,99 

Järn 5  <0,05 

Olja och fett 10 50 - 

Krom 0,1  0,07 

Nickel 0,1  0,05 

Total-kväve   235 

Nitrat + nitrat-
kväve 

  220 

Susp   5,9 

 
 
Vid den periodiska besiktning som gjordes i verksamheten visades god 
kontroll på reningsanläggning och innehållet i processvattnet. Inga 
avvikelser för detta område framkom vid besöket. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Steve Karlsson, avdelningschef 
Emelie Graesén, miljöingenjör 
 
      
 
      
 
      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Tekniska nämnden 
2021-01-28 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   12 (28) 

 

§ 7 Dnr 2020-00265  
 

Medborgarförslag om översyn av trafiksituationen 
på Evedalsområdet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att tekniska 
förvaltningen kommer att se över trafiksituationen och göra en 
trafikmätning till våren.  
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att göra en total översyn 
av trafiksituationen på Evedalsområdet då man menar att motorfordon 
överskrider hastighetsbestämmelser och att trafiksituationen är farlig 
särskilt för den som cyklar eller går.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 5/2021 föreslagit att tekniska nämnden besvarar 
medborgarförslaget med att tekniska förvaltningen kommer att se över 
trafiksituationen och göra en trafikmätning till våren. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 december 2020 
redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att hastigheten på 
Evedalsvägen är reglerad utifrån gatans utformning och 
trafiksäkerhetsstandard, med separerad gång- och cykelväg. 
 
Förvaltningen konstaterar att ett dåligt trafikbeteende inte alltid kan 
byggas bort. Att bilister inte håller hastigheten är beklagligt, men inte en 
kommunal infrastrukturfråga i första hand. Det är en polisiär 
övervakningsfråga men vi kommer givetvis fortsätta att följa 
utvecklingen av trafiksituationen på Evedalsvägen. 
 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Trafikplaneringschefen 

För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2020-00299  
 

Medborgarförslag om cykelbana på Älgvägen 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget och beklagar olägenheterna. Vi 
kommer att se över möjligheterna till att etablera en dubbelriktad 
cykelbana av något slag på Älgvägen, så fort som möjligt med hänsyn 
tagen till väderleken.  
      
Bakgrund 
Medborgare har inkommit med förslag om att etablera dubbelriktad 
cykelväg på Älgvägen, i öst-västlig riktning, med anledning av att 
cykelvägen mellan Älgvägen och Renvägen stängts av. Anledningen till 
avstängningen av befintlig cykelväg är upplåtelse av marken till 
intilliggande expanderande verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 6/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget och beklagar olägenheterna. Vi kommer att se över 
möjligheterna till att etablera en dubbelriktad cykelbana av något slag på 
Älgvägen, så fort som möjligt med hänsyn tagen till väderleken.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 11 december 2020 
redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen delar 
medborgarens uppfattning om att den önskade cykelbanan behövs med 
anledning av avstängningen av befintlig cykelväg mellan Älgvägen och 
Renvägen. Utredning behöver dock göras kring huruvida den skall ligga 
på Älgvägens norra eller södra sida. 
 
Yrkanden 
Cheryl Jones Fur (MP), med instämmande av Gustaf Bergström (KD), 
yrkar bifall till förslaget.       

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Trafikplaneringschefen 
 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen   
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§ 9 Dnr 2020-00300  
 

Medborgarförslag om mobil hastighetsmätning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att tekniska 
förvaltningen har två hastighetsdisplayer som sätts upp enligt en 
turordningslista, ca två veckor på olika föreslagna platser. Vi lägger in 
Ages väg på listan och displayen kommer upp enligt turordning.  
      
Bakgrund 
En medborgare har inkommit med förslag om att sätta upp en mobil 
hastighetsmätning på Ages väg då fordon kör alldeles för fort där.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 7/2021 föreslagit att tekniska nämnden besvarar 
medborgarförslaget med att tekniska förvaltningen har två 
hastighetsdisplayer som sätts upp enligt en turordningslista, ca två 
veckor på olika föreslagna platser. Vi lägger in Ages väg på listan och 
displayen kommer upp enligt turordning. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 8 december 2020 
redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att tekniska förvaltningen 
har två stycken hastighetsdisplayer som sätts upp enligt en 
turordningslista, ca två veckor på olika föreslagna platser. Ages väg 
kommer att läggas in på listan och displayen kommer sedan upp enligt 
turordning.  
 
Förvaltningen konstaterar att ett dåligt trafikbeteende inte alltid kan 
byggas bort. Att bilister inte håller hastigheten är beklagligt, men inte en 
kommunal infrastrukturfråga i första hand. Det är en polisiär 
övervakningsfråga men vi kommer givetvis fortsätta att följa 
utvecklingen av trafiksituationen. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Trafikplaneringschefen 
 
För kännedom 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2020-00301  
 

Medborgarförslag om trappa vid busshållplats på 
väg 27 Ingelstad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för inskickat förslag i rubricerat ärende, men 
avslår önskemålet med anledning av att busshållplatsen är Trafikverkets 
och att kommunen inte äger den kringliggande marken. I övrigt innebär 
den stora lutningen och omfattande höjdskillnaden till bakomliggande 
fastighet att ett fastighetsintrång på skolgården skulle behöva göras, 
vilket skulle medföra försämrad säkerhet för skolbarnen.   
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt hänvisar vi till befintlig anslutande gångväg 
från busshållplats utmed väg 27 och vidare in på Gamla Växjövägen.  
      
Bakgrund 
Ett medborgarförslag om en ny trappa vid busshållplats Kyrkan i 
Ingelstad utmed väg 27 för direktanslutning till bakomliggande 
skolverksamhet har inkommit till Tekniska nämnden. Förslagsställaren 
anser att åtgärden skulle vara gynnsam och trafiksäker för 
bussresenärerna.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 8/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för inskickat förslag i rubricerat ärende, men avslår önskemålet med 
anledning av att busshållplatsen är Trafikverkets och att kommunen inte 
äger den kringliggande marken. I övrigt innebär den stora lutningen och 
omfattande höjdskillnaden till bakomliggande fastighet att ett 
fastighetsintrång på skolgården skulle behöva göras, vilket skulle 
medföra försämrad säkerhet för skolbarnen.   
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt hänvisar vi till befintlig anslutande gångväg 
från busshållplats utmed väg 27 och vidare in på Gamla Växjövägen. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 14 december 2020 
redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att efter kontroll på plats 
ser förvaltningen ingen möjlighet att anlägga en trappa enligt önskemål 
då den stora lutningen och omfattande höjdskillnaden till 
bakomliggande fastighet inte möjliggör en säker trappa ur 
tillgänglighetssynpunkt.  
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Vidare konstaterar förvaltningen att busshållplatsen är Trafikverkets 
och att kommunen inte äger den kringliggande marken. I övrigt innebär 
den stora lutningen och omfattande höjdskillnaden till bakomliggande 
fastighet att ett fastighetsintrång på skolgården skulle behöva göras, 
vilket skulle medföra försämrad säkerhet för skolbarnen. 
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt hänvisar vi till befintlig anslutande gångväg 
från busshållplats utmed väg 27 och vidare in på Gamla Växjövägen. 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2020-00194  
 

Medborgarförslag om belysning på gångväg på 
Söder i Växjö 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för förslaget men avslår medborgarförslaget 
om att tända belysningen på den före detta omledningsvägen för gång 
och cykel mellan Sigurdsgatan och cykelväg vid Kala höjden på Söder i 
Växjö. De fem belysningsarmaturerna längs med den tillfälliga gång- och 
cykelvägen är av en undermålig kvalitet och inga ambitioner finns att 
underhålla den före detta omledningsvägen för framtiden.  
      
Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att tända belysningen på en 
tidigare tillfälligt iordninggjord gång- och cykelväg på Söder mellan 
Sigurdsgatan och cykelvägen vid Kala höjden som gjordes i samband 
med byggandet av snabbcykelvägen längs med Söderleden. De fem 
belysningsarmaturer som finns längs med sträckan är släckta.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 9/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för förslaget men avslår medborgarförslaget om att tända belysningen 
på den före detta omledningsvägen för gång och cykel mellan 
Sigurdsgatan och cykelväg vid Kala höjden på Söder i Växjö. De fem 
belysningsarmaturerna längs med den tillfälliga gång- och cykelvägen är 
av en undermålig kvalitet och inga ambitioner finns att underhålla den 
före detta omledningsvägen för framtiden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 27 oktober 2020 redogjort 
för ärendet. Av skrivelsen framgår att den tillfälliga gång- och 
cykelvägen byggdes för att skapa en omledningsväg i samband med 
byggandet av snabbcykelvägen längs med Söderleden och var av tillfällig 
karaktär och de belysningsarmaturer som användes var av äldre sort.  
 
De fem belysningsarmaturerna längs med den tillfälliga gång- och 
cykelvägen är av en undermålig kvalitet och inga ambitioner finns heller 
att underhålla den tillfälliga gång- och cykelvägen. 
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Beslutet skickas till 
För kännedom 
Medborgaren 
Trafikplaneringschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 12 Dnr 2020-00318  
 

Skrivelse till tekniska nämnden om 
trygghetsskapande belysning 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tackar för skrivelsen och noterar att denna sträcka 
finns med i Cykelvägplanen för kommande åtgärder avseende förbättrad 
belysning.  
      
Bakgrund 
Skrivelse från Sverigedemokraterna avseende önskemål om 
trygghetsskapande belysning utmed Kastellvägen har inkommit till 
tekniska nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 10/2021 föreslagit att tekniska nämnden tackar 
för skrivelsen och noterar att denna sträcka finns med i Cykelvägplanen 
för kommande åtgärder avseende förbättrad belysning.    
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 17 december 2020 
redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att förvaltningen delar 
skriftställarens analys om att ökad belysning utmed Kastellvägen på 
Hovshaga behövs.  
 
Förvaltningen konstaterar vidare att behovet är känt och redan 
inventerat och prioriterat i den beslutade Cykelvägplanen. Åtgärd 
kommer att genomföras allt utifrån tilldelade budgetmedel och i 
enlighet med Cykelvägplanens prioriteringar. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Trafikplaneringschefen 
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§ 13 Dnr 2021-00010  
 

Internbudget 2021, tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer Internbudget 2021, tekniska nämnden med 
tillägg i texten enligt Sofia Stynsberg yrkande.  

Ändringar i dokumentet görs av Malin Engström, förvaltningschef.     
 
Reservation 
Martin Edberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.      
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har antagit budget för Växjö kommun med plan för 
2022 och 2023. Det återstår för nämnderna att fastställa internbudget 
inom ramen för fullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 11/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
fastställer Internbudget 2021, tekniska nämnden, med följande tillägg: 
- En förklarande text läggs till under driftsbudgeten. 
- Kommunens skogspolicy uppdateras och färdigställs under 2021 som 

ett av nämndens uppdrag. 
 

Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 14 januari 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas 
Internbudget 2021, tekniska nämnden 
 
Malin Engström, förvaltningschef, ger en övergripande presentation av 
förslaget till tekniska nämndens internbudget 2021. 
Avdelningscheferna Per-Olof Löfberg, Emma Demitz-Helin, Steve 
Karlsson och Fredrik Ivarsson presenterar sin verksamhet med koppling 
till Internbudget 2021. Från avdelningen Natur och Gestaltning deltar 
även enhetscheferna Celestine Jarz Emanuelsson och Sebastian Morin 
samt stadsträdgårdsmästare Göran Svantesson.  
 
Yrkanden 
Sofia Stynsberg, ordförande, med instämmande av Claes Bromander (C), 
Cheryl Jones Fur (MP), Susanna Blad Röing (L), Andreas Lindström (M) 
och Kaj-Mikael Petersson (KD) yrkar på bifall till liggande förslag med 
följande tillägg i texten till Internbudget 2021.  
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Yrkande: 
- Hyreskostnader och ofördelade poster (inkl. ej nämndstilldelad 

effektivisering) har lagts på en övergripande nivå istället för 
avdelningsnivå, vilket innebär att justering av beloppen och 
fördelningarna kommer att göras under året.  

- Uppdatera och färdigställ Skogspolicyn.   
- Under 2021 ska arbetet med att byta ut gammal armatur mot LED-

armatur intensifieras. Gång- och cykelvägar ska prioriteras.  
- Beräkna kostnader för att utöka sopsaltningen ytterligare. Ta fram 

förslag på prioriteringsordning.   
- Tillägg efter texten under Processer/VA-system ”Under året kommer 

va-system i nya stora exploateringsområden att byggas och detta 
innebär att resurserna för förnyelse av gamla ledningar i viss mån 
kommer att få stå tillbaka”. Tillägg: Denna utveckling är inte hållbar 
över tid och behöver ses över och följas upp.   

 
Martin Edberg (S) med instämmande av Johnny Werlöv (V) och Carl-Olof 
Bengtsson (S) yrkar på bifall till de yrkande S och V gemensamt lämnat 
in.  
     Yrkande:  
- Uppdrag: Se över ordningsstadgan kring snöröjning och 

halkbekämpning, utgångspunkten ska vara att kommunen bär ansvaret 
för kommunal mark. 

- Uppdrag: Underlätta ytterligare för att vintertid kunna använda 
miljösmarta transportmedel, såsom cykel och kollektivtrafik. Särskilt 
fokus bör läggas på anslutningsvägar till stora cykelstråk och 
möjligheten att ta sig till busshållplats. 

- Uppdrag: Under 2021 ska arbetet med att byta ut gammal armatur mot 
LED-armatur intensifieras.  Gång- och cykelvägar ska prioriteras. 

- Uppdrag: Beräkna kostnader för att utöka sopsaltningen ytterligare. Ta 
fram förslag på prioriteringsordning. 

- Uppdrag: Ta fram förslag på promenadstråk utanför Växjö stad. 
- Uppdrag: Se över belysning på kommunens lekplatser, i syfte att öka 

nyttjandemöjligheten. 
- Uppdrag: Ta fram en plan och intensifiera arbetet att göra fler 

lekplatser tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 
- Uppdrag: Barnperspektivet ska genomsyra verksamheten, såväl i beslut 

som i genomförande. 
- Stryk uppdraget: Analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera 

parkskötseln.  
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- Ändringar i texten: Driften av grönytorna ska behållas i egen regi. I 
syfte att öka hållbarheten och minskad sårbarhet under högsäsong ska 
ett förslag för att avropa gröna tjänster inom ramavtal utformas så att 
flera olika entreprenörer kan anlitas vid behov.    

 
Beslutsordning 
Ordförande Sofia Stynsberg ställer yrkanden mot varandra och 
konstaterar att tekniska nämnden beslutar enligt Sofia Stynsbergs 
förslag.  
 
Martin Edberg (S) begär omröstning.    
 
Tekniska nämnden godkänner följande omröstningsordning.  
Ja för bifall till Sofia Stynsbergs förslag 
Nej för bifall till Martin Edbergs förslag   
 
Omröstningsresultat 
Sofia Stynsbergs förslag antas med 8 ja-röster mot 6 nej-röster.  
En stol står tom då en ledamot har lämnat mötet under pågående 
ärende. 
 
Martin Edberg lämnar en reservation till förmån för eget yrkande.  
 
  

Ledamöter Ersättare  Ja Nej Avstår 
Cheryl Jones Fur (MP)  X   
Martin Edberg (S)   X  
Andreas Lindström (M)  X   
Lars-Göran Svensson (M)  X   
Edwart Oguz (M)  X   
Claes Bromander (C)  X   
Kaj-Mikael Petersson (KD)  X   
Susanna Röing (L)  X   
Anette Nerlie Anderberg (S) Gunilla Dahlgren (S)  X  
Carl-Olof Bengtsson (S)   X  
Henrik Vahldiek (S) Erik Sohlfors (S)  X  
Rebecca Esselgren (S)   X  
Johnny Werlöv (V)   X  
Per Nilimaa (SD)    Tom stol 
Sofia Stynsberg (M)  X   
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2021-00014  
 

Intern Kontrollplan 2021, tekniska nämnden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer Intern Kontrollplan 2021 (Tekniska 
nämnden), enligt bifogat dokument.  
      
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har antagit budget för Växjö kommun med plan för 
2022 och 2023 och nämnderna fastställer internbudget inom ramen för 
fullmäktiges beslut. Intern Kontrollplan 2021 ingår inte längre i 
nämndernas internbudget utan fastställs genom ett särskilt beslut i 
nämnderna.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 12/2021 föreslagit att tekniska nämnden 
fastställer Intern Kontrollplan 2021 (Tekniska nämnden).  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad 18 januari 2021 redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Till skrivelsen bifogas Intern 
Kontrollplan 2021 (Tekniska nämnden). 
 
Fredrik Ivarsson, avdelningschef, presenterar förslaget till tekniska 
nämndens interna kontrollplan 2021.  
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2021-00009  
 

Redovisning av tekniska nämndens arbetsutskotts 
protokoll 21 januari 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av arbetsutskottets 
protokoll från den 21 januari 2021.  
      
Bakgrund 
Arbetsutskottets protokoll från den 21 januari 2021 har skickats ut till 
ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.  
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§ 16 Dnr 2020-00038  
 

Redovisning av delegationsbeslut till tekniska 
nämnden december 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 
under perioden 1 – 31 december 2020.  
      
Bakgrund 
Tjänstepersoner på tekniska förvaltningen redovisar varje månad för 
tekniska nämnden beslut som tagits på delegation.   
 
Tekniska förvaltningen har överlämnat listor över delegationsbeslut som 
är tagna under perioden 1 - 31 december 2020.  
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§ 17 Dnr 2019-00298  
 

Meddelanden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen.      
      
Bakgrund 
Tekniska nämnden har tagit del av följande beslut från 
kommunstyrelsen. 
 

- Beslut 202000045 KS § 302 – Medborgarförslag om att införa 
frivillig avgift för alla som vistas vid sjöar och vattendrag 

- Beslut 202000596 KS § 305 – Renhållningstaxa 2021 

- Beslut 202000320 KS § 290 – Medborgarförslag om begränsad 
hastighet 

- Beslut 202000432 KS § 298 – Medborgarförslag om ytterligare ett 
farthinder på Vildgåsvägen 

- Beslut 202000450 KS § 295 – Medborgarförslag om att laga 
stålräcke 

- Beslut 202000473 KS § 299 – Medborgarförslag om metod att 
anmäla invasiva arter 

- Beslut 202000506 KS § 296 – Medborgarförslag om att göra 
grönområde till ängsmark 

- Beslut 202000507 KS § 297 – Medborgarförslag om ett 
övergångställe på Kastellvägen    
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§ 18 Dnr 293931  
 

Övrigt 

Tekniska nämndens beslut 
Cheryl Jones Fur (MP) tackar Malin Engström för genomgången av 
Internbudget 2021 från alla avdelningar och dess chefer. Hon säger att 
det är roligt att se ansikten och höra hur det går nu när man inte längre 
är på plats.  
 
Sofia Stynsberg, ordförande, säger Tack för idag och önskar alla en 
riktigt trevlig helg.  
 
Mötet avslutas kl 16:49.      
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