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§ 9 Verksamhetsberättelse 2021 för 
Tekniska nämnden 

 Dnr TN 22/0007 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden att utgöra underlag 
till kommunens verksamhetsberättelse 2021. 

2. att besluta om att investeringsmedel överförs från 2021 till 2022 enligt 
följande: 

2.1. 2 266 tkr för projektet Beläggningsunderhåll 

2.2. 1 826 tkr för projektet Bullerdämpande åtgärder 

2.3. 916 tkr för projektet Trafik- och tillgänglighetsprogram 

2.4. 392 tkr för projektet Trygghetsskapande åtgärder 

2.5. 330 tkr för projektet Ny upplagsplats 

2.6. 1 500 tkr för projekt Gröna dalen (gata/park-verksamheten) 

2.7. 616 tkr för projektet Kungsängens C ombyggnad lekyta 

2.8. 200 tkr för projektet Drönare 

2.9. 800 tkr för projektet Fordon (mätverksamheten) 

2.10. 750 tkr för projektet Gång- och cykelramp 
(Mätarvägen/Granhammarsvägen) 

2.11. 510 tkr för projektet Nya containrar kretsloppscentraler 

2.12. 9 962 tkr för projektet Pumpstationer 

2.13. 7 318 tkr för projektet Tillskottsvatten 

2.14. 4 388 tkr för projektet LPS-pumpar 

2.15. 144 588 tkr för projektet Åtgärder spillvattenledning 

2.16. 17 109 tkr för projektet UBS-ledning 

2.17. 1 089 tkr för projektet Vattenkiosker 

2.18. 21 740 tkr för projektet Dagvatten 

2.19. 10 460 tkr för projektet Nya ledningar, ledningsrenoveringar och 
servis 

2.20. 42 699 tkr för projektet Utökat VA-verksamhetsområde 
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2.21. 21 722 tkr för projektet Ådö utbyggnad 

2.22. 8 889 tkr för projektet Överföringsledning Säbyholm 

2.23. 4 349 tkr för projektet Nya fordon (VA-verksamheten) 

2.24. 10 182 tkr för projektet Gröna dalen (VA-verksamheten) 

2.25. 6 978 tkr för projektet Norrvatten ledningsflytt 

2.26. 16 784 tkr för projektet Tjusta 

2.27. 535 tkr för ”TN att fördela”. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S) och Maikki Lemne (S) deltar 
ej i beslutet. 

Kjell A. Johansson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 
nämndens verksamhet för år 2021. Uppföljningen av nämndens politiska mål 
och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I 
uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 
uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de 
skattefinansierade delarna visar ett överskott på 735,8 tkr.  

De stora avvikelserna är: 

 Vinterväghållning som visar ett överskott kopplat till milt väder. 

 GIS-verksamheten som visar ett överskott kopplat till att utfört mer 
arbete i egen regi samt fått medel från digitaliseringspotten för inköp 
som planerades göras med egna driftmedel.  

 Gator och vägar som visar ett underskott kopplat till ökade 
kapitalkostnader för exploateringsprojekt som lämnats över. 

 Parkeringsintäkter som visar ett underskott kopplat till pandemin och 
avstängda parkeringsplatser i Kungsängen.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett 
nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i 
bra balans. 

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) 
visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 
kostnader är i bra balans. 
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I samband med godkännande av verksamhetsberättelsen beslutas även om en 
överflyttning av investeringsmedel från 2021 till 2022 för de projekt som ännu 
inte avslutats. Även nämndens ”pott” på 535 tkr föreslås flyttas med för att 
fördelas till pågående projekt i ett senare beslut. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 4 februari 2022 

 Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden, den 11 februari 
2022 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna Samhällsbyggnadskontorets förslag till 
Verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden att utgöra underlag 
till kommunens verksamhetsberättelse 2021. 

2. att besluta om att investeringsmedel överförs från 2021 till 2022 enligt 
följande: 

2.1. 2 266 tkr för projektet Beläggningsunderhåll 

2.2. 1 826 tkr för projektet Bullerdämpande åtgärder 

2.3. 916 tkr för projektet Trafik- och tillgänglighetsprogram 

2.4. 392 tkr för projektet Trygghetsskapande åtgärder 

2.5. 330 tkr för projektet Ny upplagsplats 

2.6. 1 500 tkr för projekt Gröna dalen (gata/park-verksamheten) 

2.7. 616 tkr för projektet Kungsängens C ombyggnad lekyta 

2.8. 200 tkr för projektet Drönare 

2.9. 800 tkr för projektet Fordon (mätverksamheten) 

2.10. 750 tkr för projektet Gång- och cykelramp 
(Mätarvägen/Granhammarsvägen) 

2.11. 510 tkr för projektet Nya containrar kretsloppscentraler 

2.12. 9 962 tkr för projektet Pumpstationer 

2.13. 7 318 tkr för projektet Tillskottsvatten 

2.14. 4 388 tkr för projektet LPS-pumpar 

2.15. 144 588 tkr för projektet Åtgärder spillvattenledning 

2.16. 17 109 tkr för projektet UBS-ledning 

2.17. 1 089 tkr för projektet Vattenkiosker 
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2.18. 21 740 tkr för projektet Dagvatten 

2.19. 10 460 tkr för projektet Nya ledningar, ledningsrenoveringar och 
servis 

2.20. 42 699 tkr för projektet Utökat VA-verksamhetsområde 

2.21. 21 722 tkr för projektet Ådö utbyggnad 

2.22. 8 889 tkr för projektet Överföringsledning Säbyholm 

2.23. 4 349 tkr för projektet Nya fordon (VA-verksamheten) 

2.24. 10 182 tkr för projektet Gröna dalen (VA-verksamheten) 

2.25. 6 978 tkr för projektet Norrvatten ledningsflytt 

2.26. 16 784 tkr för projektet Tjusta 

2.27. 535 tkr för ”TN att fördela”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 
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§ 10 Omfördelning av 2022 års 
investeringsbudget 

 Dnr TN 21/0466 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att omfördela 535 tkr från projekt TN övrigt att fördela till projekt 
Möblering i offentliga rummet. 

2. att omfördela 9 000 tkr från projekt Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln till projekt Överföringsledning Säbyholm 

3. att omfördela 3 500 tkr från projekt Norrvattens ledningsflytt till projekt 
Ny upplagsplats. 

Sammanfattning 
På grund av förändrade förutsättningar behöver andra prioriteringar göras för 
2022 och därmed behövs en omfördelning av investeringsmedel. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av 2022 års 
investeringsbudget:  

1. omfördela 535 tkr från projekt TN övrigt att fördela till projekt 
Möblering i offentliga rummet. 

2. omfördela 9 000 tkr från projekt Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln till projekt Överföringsledning Säbyholm 

3. omfördela 3 500 tkr från projekt Norrvattens ledningsflytt till projekt 
Ny upplagsplats. 

Omfördelning av medel kommer inte innebära förändringar i befintliga 
planerade åtgärder under året. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 mars 2022 

 Bilaga 1 Investeringsmedel 2022 den 1 mars 2022 

 Förslag till verksamhetsberättelse 2021 för Tekniska nämnden den 4 
februari 2022 

 Verksamhetsplan 2022 för Tekniska nämnden den 25 oktober 2021 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att omfördela 535 tkr från projekt TN övrigt att fördela till projekt 
Möblering i offentliga rummet. 

2. att omfördela 9 000 tkr från projekt Åtgärder på spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln till projekt Överföringsledning Säbyholm 

3. att omfördela 3 500 tkr från projekt Norrvattens ledningsflytt till projekt 
Ny upplagsplats. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
 Ekonomiavdelningen 

 
  



  

PROTOKOLL 17 (29)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14 Lekplatsstrategi 
 Dnr TN 22/0044 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning av kostnadsuppskattning 
för att ta fram en lekplatsstrategi. 

Sammanfattning 
Den 6 december 2021 gav Tekniska nämnden samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att ta fram en lekplatsstrategi. I ett första skede ska kontoret 
återkomma till nämnden med en budget för framtagande. 

Kontoret ställer sig positivt till förslaget om att ta fram en lekplatsstrategi. 
Eftersom en lekplatsstrategi kan se lite olika ut beroende på vilket innehåll man 
vill lyfta, så sökte sig kontoret till andra kommuner för att hämta information 
och underlag.  

Slutsatsen av undersökningen resulterar i nedan föreslaget innehåll på 
Lekplatsstrategin: 

 Inventera, analysera och åskådliggöra Samhällsbyggnadskontorets 
samtliga lekplatser och utegym samt andra platser för lek, upptäckande 
och samling exempelvis lekotoper, pulkabackar, gräsbeklädda 
sportplatser. 

 Att synliggöra hur Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förvalta, 
underhålla och utveckla sina lekplatser, utegym och andra 
samlingsplatser. 

 Skapa levande information på hemsidan om lekplatser, utegym, 
lekotoper med mera. 

 Upprätta, justera och komplettera strategin vid överlämning av nya ytor 
ifrån exempelvis Detaljplanerat projekt 

 Föreslå strategipunkter vid nyanläggning som: 
‐ placering 
‐ utformning 
‐ prioritering  
‐ tillgänglighet 
‐ säkerhet  

Kostnad för att ta fram en lekplatsstrategi med ovanstående innehåll uppskattas 
till ca 250 000 kr.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 Januari 2022 

 Tekniska nämndens beslut § 107 den 6 december 2021 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna samhällsbyggnadskontorets redovisning av kostnadsuppskattning 
för att ta fram en lekplatsstrategi. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

  



  

PROTOKOLL 19 (29)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2022-03-07 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 15 Riktlinjer för hastighetsdämpande 
åtgärder på vägar med 
hastighetsbegränsning 30 km/h 

 Dnr TN 22/0050 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för 
hastighetsdämpande åtgärder på vägar med hastighetsbegränsning 30 
km/h. 

2. att följande blir ett tillägg till kriterier: ”Väg med många gående som 
leder till för allmänheten intressanta målpunkter exempelvis idrottsplats 
eller badplats.” 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutade den 6 december 2021 att uppdra till 
samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på riktlinjer som anger i vilka fall 
och på vilket sätt hastighetsdämpande åtgärder bör vidtas på vägar med 
hastighetsbegränsning 30 km/h. 

Inom kommunens alla bostadsområden är hastigheten begränsad till 30 
kilometer i timmen. Undantaget är gator med busstrafik där hastigheten är satt 
som lägst till 40 km i timmen.  

Trots den föreskrivna hastigheten förekommer fortkörning på vägarna och 
önskemål om hastighetsdämpande åtgärder inkommer kontinuerligt till 
kommunen. För att säkerställa att bedömning sker med likabehandlingsprincip 
krävs uppsatta kriterier som såväl allmänheten som Tekniska nämnden kan 
förhålla sig till. Kriterierna är höga trafikmängder, genomfartstrafik, avsaknad 
av gång- och cykelbana samt höga hastigheter. För att en gata ska bli aktuell 
för att utredas för permanenta farthinder krävs det att flera kriterier är 
uppfyllda. Kriterierna ska endast vara vägledande och ej utgöra garanti för 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 

2022 

 Förslag till riktlinjer för hastighetsdämpande åtgärder vid vägar med 
hastighetsbegränsning 30 km/h, den 1 februari 2022 

 Tekniska nämndens beslut §108, den 6 december 2021 
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Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till riktlinjer för 
hastighetsdämpande åtgärder på vägar med hastighetsbegränsning 30 km/h. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med 
följande tilläggsförslag till kriterier:  
”Väg med många gående som leder till för allmänheten intressanta målpunkter 
exempelvis idrottsplats eller badplats.” 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med Catharina 
Anderssons (S) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Catharina Anderssons (S) tilläggsförslag, och att Tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta.  
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§ 16 Antagande av dagvattenpolicy och 
dagvattenplan för Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr TN 21/0152 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta dagvattenplan och 
dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun. 

2. att föreslå Kommunfullmäktige besluta att delegera till Tekniska 
nämnden att vid behov göra justeringar som är av mindre vikt och ej av 
principiell karaktär  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till dagvattenplan och 
dagvattenpolicy. Förslaget omfattar all dagvattenverksamhet i hela kommunen 
innanför och utanför kommunens verksamhetsområde för allmän 
dagvattenhantering. 

En plan ska antas av Kommunfullmäktige i de fall planen är av principiell 
karaktär eller annars av större vikt. En policy ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Tekniska nämnden föreslår därmed Kommunfullmäktige 
att anta dagvattenplan och dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 februari 2022 

 Förslag till dagvattenplan, den 2 februari 2022 

 Förslag till dagvattenpolicy, den 20 juni 2021 

 Redogörelse för remiss av dagvattenpolicy och dagvattenplan 
Upplands-Bro kommun, den 29 juni 2021 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta dagvattenplan och 
dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med 
tilläggsattsatsen: 
”att föreslå Kommunfullmäktige besluta att delegera till Tekniska nämnden att 
vid behov göra justeringar som är av mindre vikt och ej av principiell 
karaktär.” 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med Catharina 
Anderssons (S) tilläggsattsats. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut med Catharina Anderssons (S) tilläggsattsats, och att Tekniska 
nämnden har beslutat i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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Dnr TN 21/0404 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta riktlinjer för namnberedningen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Catharina Anderssons (S), Harry Holmström (S) och Maikki Lemne (S) 
reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och lämnar en 
reservationstext vilken återfinns i slutet av paragrafen.

Kjell A. Johansson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden beslutar om riktlinjer för namnberedningsgruppens 
funktion och arbete. Senast sådana riktlinjer beslutades var i oktober 2019. 

Sedan dess har kommunfullmäktige beslutat om en näringslivsstrategi, där det 
bland annat står att ”ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som 
fattas i kommunen”. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att namnberedningsgruppens 
riktlinjer revideras och att följande stycke läggs in i kapitel 3.2: 

”Namnberedningen kan väga in ett näringslivsperspektiv vid särskilda 
omständigheter. Sådana särskilda omständigheter kan vara en enskild väg som 
leder till en specifik verksamhet eller ligger inom den specifika verksamhetens 
område och som inte leder till någon annan målpunkt. Att väga in ett 
näringslivsperspektiv innebär att namnberedningen vid sådana omständigheter 
kan ta större hänsyn till verksamhetens önskemål om namn på vägen. 
Vägnamnet ska ta hänsyn till den gällande namnpolicyn, men i de fall det 
bedöms att nyttan för näringslivet väger tyngre kan avvägda avsteg från 
policyn göras.” 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 4 februari 2022

 Förslag till reviderade riktlinjer för namnberedningen, den 4 februari
2022

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att anta riktlinjer för namnberedningen. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Kjell A Johansson (V) yrkar på återremiss för att undersöka om de följer 
Lantmäteriets regler för namnsättning och ortnamnsrådets rekommendationer. 

Catharina Andersson (S) yrkar på återremiss för att nämnden ska få en 
redovisning med exempel på när det skulle kunna vara aktuellt att näringslivets 
intressen väger tyngre och avsteg från policyn kan göras. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut, Kjell A. Johanssons (V) förslag till beslut på återremiss och Catharina 
Anderssons (S) förslag till beslut på återremiss. 

Ordförande frågar först nämnden om frågan ska avgöras idag och finner att 
frågan ska avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs där de som röstar på att frågan ska avgöras 
idag säger ”Ja” och de som röstar på återremiss säger ”Nej”. Vid votering 
lämnas 7 Ja-röster och 4 nej-röster. 

Ordföranden finner därmed att beslutet ska tas idag.  

Ordförande finner att det då endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
till beslut, och att Tekniska nämnden har beslutat i enlighet med detta. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Catharina Andersson (S)  X  

Harry Holmström (S)  X  

Maikki Lemne (S)  X  

Jan Ramstedt (SD) X   

Jan Hellman (SD) X   

Kjell A Johansson (V)  X  

Karl-Erik Lindholm (KD) X   

Anders Bjurefors (C) X   

Sören Fridman (L) X   

Jan-Erik Tärnström (M) X   

Marcus Sköld (M) (ordf) X   
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Reservationstext 

Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Harry Holmström (S) lämnar 
följande reservationstext: 

”Vi Socialdemokrater Catharina Andersson (S), Maikki Lemne (S) och Harry 
Holmström (S) och reserverar sig mot beslutet till förmån förslaget om 
återremiss. För att kunna ta ställning till förslaget behövs en redovisning med 
exempel på när det skulle kunna vara aktuellt att näringslivets intressen väger 
tyngre och avsteg från policyn kan göras. 

Vi anser det som angeläget att i namnsättningar ta hänsyn till god 
namnsättningssed och att namn ska stå sig över tid.” 
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§ 18 Övriga frågor 
 Dnr TN 20/0109 

 Catharina Andersson (S) ställde fråga om snöröjningen: 
”Vi ställde vid förra nämnden en fråga om vad som hänt med 
snöröjningen. Vi frågade varför den är så dåligt skött på flera platser. 
Om det beror på en minskad ambitionsnivå.   
Jan Helghe svarade då ”Möte kommer att hållas med entreprenör 
imorgon (25 januari 2022) kl. 08.00. Mötet kommer att handla om 
otillräcklig snöröjning i Upplands-Bro kommun och hur entreprenören 
följer avtal.” 
Vi undrar hur det gick på detta möte?” 

Jan Helghe svarar: 

”Vi har fått en åtgärdsplan från entreprenören som vi har besvarat med våra 
synpunkter samt hur vi förväntar oss att dom följer avtalet.” 

 Maikki Lemne (S) ställde fråga om besiktning innan övertag av 
dagvattenanläggning. 
Numera är det kommunen som ansvarar för byggande av 
dagvattenanslutningar och anläggningar. Jag undrar om det tidigare 
gjorts en besiktning/inventering av dagvattenanslutningar i samband 
med att kommunen övertagit dagvattenanläggningar som exploatör 
byggt exempelvis vid bl.a. Brushanevägen?  

Maja Taaler Larsson svarar: 

” Noggranna besiktningar av dagvattenanslutningar  sker vid övertagande av 
dagvattenanläggningar. 

Ledningarna filmas och provtrycks i vissa fall och kommunen behöver ta del 
av relationshandlingar och all dokumentation. 

Slutligen görs en slutbesiktning som måste bli godkänd innan 
dagvattenanläggningen kan övertas av kommunen.” 

 Maikki Lemne (S) ställde fråga om ingången vid Bro station. 
”När ska lagningen av trottoaren mellan trappan och ingången till Bro 
station vara klar?” 

Jan Helghe svarar: 

”Trappan i Bro kommer att åtgärdas under våren då tjälen släppt.” 
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§ 19 Rapporter 
   

Temaärende – Tillskottsvattenutredning 

 David Bennich informerade om tillskottsvattenutredningen som pågår i 
kommunen.  

Samhällsbyggnadschefens rapport 

 Thomas Lenell informerar om pågående rekryteringar. 

 Information om pågående verksamhet 

o Maja Taaler Larsson informerar om VA-arbete 

o Mikael Thelin informerar om Avfall och arbetet med 
avfallsplanen som pågår enligt plan 

o Lina Delde informerar om Mät & GIS kring arbete med 
tillgängliggörande av kartor 
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§ 20 Delegationsbeslut 
1. Beslut om adresser december 2021 

 Dnr TN 21/0001 
  

2. Beslut att utse dataskyddsombud 
 Dnr TN 22/0001 

  

3. Beslut om adresser januari 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

4. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade december 2021 
 Dnr TN 22/0001 

  

5. Beslut om fordonsflytt december 2021 
 Dnr TN 22/0001 

  

6. Ordförandebeslut om att anta remissvar - en förbättrad 
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter 
 Dnr TN 22/0042 

  

7. Bostadsanpassningsbidrag december 2021 
 Dnr TN 21/0001 

  

8. Bostadsanpassningsbidrag januari 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

9. Beslut om fordonsflytt januari 2022 
 Dnr TN 22/0001 

  

10. Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2022 
 Dnr TN 22/0001 
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§ 21 Anmälningar 
1. VAS-rådet 2022 

 Dnr TN 22/0011 
  

 

 

 




