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Tekniska nämnden 

 
 

 

 

  

Beslutande organ: Tekniska nämnden 

  

Sammanträdesdatum: Onsdagen den 16 mars 2022 klockan 09.00–17.00 

  

Plats: SBF Anneberg, Gnejsgatan 8 
 

 
 

Föredragningslista 

Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

 Fortsatt arbete: Roller och ansvar   09.00 

 Fika   10.00 

1 Upprop och val av protokolljusterare   10.15 

    

2 Godkännande av föredragningslista    

    

3 Information 

Information från förvaltningen 

Information från ordförande 

Information från Plex 

  

 

Tomas Rådkvist 

Anders Wikman 

 

10.20 

11.00 

11.10 

    

4 Information - Organisationsförändringar på 

förvaltningen 

 Gunilla Fröman 11.20 

    

5 Information - Process vid gatuavstängningar   Jörgen Wihlner 11.45 

    

 Lunch  12.00 

6 Information - Återkoppling på 

medborgardialogen vid införandet av 

mötesplatsen i Lillkyrka 

 Jörgen Wihlner 13.00 

    

7 Slutrapport av projektdirektiv för den nya 

parkeringsregleringen 

TF2020/902 Jörgen Wihlner 13.10 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Nämnden tackar för återrapporteringen och projektdirektivet läggs till handlingarna. 

  

8 Svar på remiss - Parkering av elsparkcyklar TF2022/158 Jörgen Wihlner 13.40 

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden antar förvaltningens svar som sitt eget. 

  

9 Svar på remiss - Regler för inköp och 

upphandling 

TF2022/182 Frida Magnusson 13.55 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för fortsatt beredning. Detta för att det finns 

för många oklarheter kring ansvar och operativt genomförande som 

behöver lösas. 

2. Tekniska nämnden hänvisar till sitt svar på remissen om policy för inköp 

och upphandling (KS2021/128). 

  

 

Fika 

  

14.25 

10 Taxor och avgifter för teknisk nämnd 2023 TF2022/191 Jenny Hertz 14.40 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

  

11 Startbeslut för projektering och planering för 

kommunalt vatten och avlopp till Märsön 

TF2022/224 Karin Ols 15.20 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att starta projektering och planering för 

utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Märsön. 

2. Kostnaden för detaljprojektering och planering på 16 miljoner kronor tas 

från tekniska nämndens investeringsbudget för vatten- och 

avloppsinvesteringar. 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

3. Detaljprojektering och planering färdigställs under 2023. 

12 Svar på medborgarförslag - P-skiva Gröngarn TF2021/1137  15.40 

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om begränsad parkering med p-skiva vid Gröngarn avslås med 

hänvisning till allmänna parkeringsplatser i området.  

  

13 Svar på medborgarförslag - Övergångsställe TF2021/1139  15.50 

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om ett nytt övergångställe vid Mio i Romberga avslås eftersom 

det regelmässigt krävs en säker anslutning till en gång och cykelväg.  

  

14 Svar på medborgarförslag - Sittbänkar, 

papperskorgar, upprustning i hamnen 

TF2021/944  15.55 

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen kommer att se över 

placeringen av parkbänkar längs några av stadens gator och att arbetet med att 

utveckla hamnen pågår.  

  

15 Svar på ordförandeinitiativ - Hundrastgårdar TF2021/411 Tomas Rådkvist 16.00 

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Ordförandeinitiativet om hundrastgårdar anses besvarat genom bifogad bilaga 1 

som redovisar principer för föreningssamverkan för att möjliggöra hundrastgårdar 

på kommunal mark.  

  

16 Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i 

Grillby 

TF2021/304  16.20 

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 

Medborgarförslaget om en hundrastgård i Grillby besvaras med att tekniska 

nämnden ser över möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av 

att driva en hundrastgård. 
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Nr Ärende Ärendenummer Föredragande Tid 

17 Delegationsbeslut 2022 TF2022/190 Gunilla Fröman 16.25 

    

18 Meddelanden    

    

 

Välkommen! 

 

 

 

Tomas Rådkvist 

Ordförande 

 

 

 

 

Helena Lindgren 

Nämndsekreterare 
 


