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Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2019/127 

Hantering av uppdrag från tekniska nämnden till bygg- och 
miljöförvaltningen under mandatperioden 2015-2018, 
återrapportering 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

 

1. Uppdrag beslutade av tekniska nämnden under mandatperioden 2015-2018 

återaktualiseras enligt bilaga 1. 

2. Uppdrag beslutade av tekniska nämnden under mandatperioden 2015-2018 

avslutas enligt bilaga 2.  

 
Ärendet i korthet 

I samband med att Mål och budget 2019-2021 fastställdes i kommunfullmäktige i 

december 2018 uppdrogs samtliga nämnder att i förekommande fall återaktualisera 

de initierade uppdrag som nämnden tilldelat förvaltningarna under mandatperioden 

2015-2018, för att avgöra vilka som fortsättningsvis ska bedrivas eller avslutas. 

Förvaltningen har gått igenom de uppdrag som beslutats av tekniska nämnden under 

föregående mandatperiod. I bilaga 1 föreslår förvaltningen vilka uppdrag som ska 

återaktualiseras och i bilaga 2 föreslås de uppdrag som ska avslutas.  

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-05 

2. Bilaga 1 – Återaktualisera uppdrag beslutade av tekniska nämnden 2015-2018 

3. Bilaga 2 – Avsluta uppdrag beslutade av tekniska nämnden 2015-2018 

 
Bakgrund 

I samband med att Mål och budget 2019-2021 fastställdes i kommunfullmäktige i 

december 2018 uppdrogs samtliga nämnder att i förekommande fall återaktualisera 

de initierade uppdrag som nämnden tilldelat förvaltningarna under mandatperioden 

2015-2018, för att avgöra vilka som fortsättningsvis ska bedrivas eller avslutas. 

Förvaltningen har gått igenom de uppdrag som beslutats av tekniska nämnden under 

föregående mandatperiod. I bilaga 1 föreslår förvaltningen vilka uppdrag som ska 

återaktualiseras och i bilaga 2 föreslås de uppdrag som ska avslutas.  

 

 

 

 
 



  2019-03-05 2 (2) 

 

 

  

Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att två stycken uppdrag tilldelade av tekniska 

nämnden under föregående mandatperiod återaktualiseras. Båda uppdragen avser 

redan pågående arbeten som förväntas vara färdiga under 2019.  

 

De fyra ärenden som förvaltningen föreslår ska avslutas handlar främst om uppdrag 

som redan har passerat i tid eller som förvaltningen genomför inom den ordinarie 

verksamheten.  

 
Överväganden 

Genomgången av uppdrag har avgränsats till att enbart beröra uppdrag som 

förvaltningen tilldelats av tekniska nämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit 

fram ett ärende1 gällande samtliga nämnders hantering av de budgetuppdrag som 

gavs under mandatperioden 2015-2018.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Beslutet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för 

barn även om vissa av de uppdrag som tilldelats bygg- och miljöförvaltningen kan 

komma att påverka barn. Då ärendet handlar om att återrapportera uppdrag som 

tekniska nämnden har tilldelat bygg- och miljöförvaltningen under föregående 

mandatperiod har barns bedömningar inte ansetts som nödvändiga att inhämta. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser. 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden är att återaktualisera 

respektive avslut uppdrag beslutade av tekniska nämnden enligt bilaga 1 och 2.  

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör 

 Jan Hellström 

T.f. avdelningschef kvalitet och 

verksamhetsstöd 

 

 
Beslutet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

                                                 
1 Hantering av uppdrag som gavs under den förra mandatperioden 2015-2018, återrapportering av 

budgetuppdrag. Dnr Kst 2018/1064 


