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§ 24 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att lägga till ärendet Plan för 

vägunderhåll för kommunala vägar och gator, diarienummer 2019-000420, 

som punkt 4 på dagordningen och godkänner dagordningen som sådan.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) yrkar på att lägga till ärendet Plan för vägunderhåll 

för kommunala vägar och gator, diarienummer 2019-000420, till 

dagordningen och godkänna dagordningen som sådan.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott besluta i enlighet 

med Anders Ljungkvists (-) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

tekniska utskott beslutat så.                   
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§ 25 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott 

beslutat så.                        
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§ 26 Dnr 2020-000490  

Löften om markköp  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

Det har visat sig att det finns muntliga och skriftliga avtal med folk i 

kommunen, främst företagare om att få förköpstur på mark. Alla dessa 

avtal är av olika anledningar inte kända eller registrerade hos kommunen 

som därför inte känner till att de finns eller om de gäller. När avtal har 

uppdagats som inte ansågs vara gällande av kommunen, med anledning av 

att löftet har varit givet av obehörig person, har politiken ändå fått besluta 

om avtalets giltighet. I vissa fall har politiken då funnit avtalet som giltigt.  

Vid något tillfälle har avtal framkommit när mark redan har varit på gång 

att säljas till annan intressent vilket har ställt till problem. Kommunen 

behöver få kännedom om dessa avtal och omförhandla/avsluta dem. En 

tanke var därför att annonsera för att få folk att inkomma med avtal som de 

hävdar finns. Dock finns det några problem med detta. 

Ett muntligt avtal gäller lika mycket som ett skriftligt 

Om det inkommer två löften på samma mark, vems löfte har förtur 

Utifrån ovan beskrivna problematik anser Samhällsserviceförvaltningen 

därför att det är bäst att avvakta och försöka lösa eventuella avtal och löften 

som uppkommer vid varje markförsäljning. Det är även mycket viktigt att 

inga nya löften ges om framtida markköp.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsservicechef, 2020-11-12 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen  

Ekonomiavdelningen 
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§ 27 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2020 § 42 att uppdra åt 

tekniska utskottet att ta fram en plan för vägunderhåll för kommunala 

vägar och gator. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 26 

februari 2020 § 3 att uppdra åt tekniska avdelningen att ta fram planen och 

återkomma under våren 2020. Den 29 april 2020 förlängde 

kommunstyrelsens tekniska utskott uppdragets återrapportering till senast 

den 23 september 2020. Kommunstyrelsens tekniska utskott begärde den 23 

september 2020 § 19 om anstånd hos kommunstyrelsen. 

Det gällande ärendet ingick i dagordningen för kommunstyrelsens 

sammanträde den 18 november 2020 § 253. Kommunstyrelsens tekniska 

utskott lyfter ärendet för att betona att man vill att 

samhällsserviceförvaltningen ska precisera de framtida planer som finns 

kring vägunderhåll.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan notera 

informationen och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen  
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§ 28 Dnr 2020-000103  

Samhällsservicechef informerar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen.      

Protokollsanteckning 

Frånvarosiffror från kostenheten under vecka 46 och början på vecka 47 år 

2020.   

9/11 
2020 

10/11 
2020 

11/11 
2020 

12/11 
2020 

13/11 
2020 

16/11 
2020 

17/11 
2020 

18/11 
2020 

19/11 
2020 

23% 23% 40% 39% 39% 34% 27% 30% 28% 

 

Kostens frånvarosnitt senaste 9 dagarna är 31,4%.        

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef, informerar på sammanträdet om 

följande:  

• Bemanningssituationen i samhällsserviceförvaltningens 

kärnverksamheter är pressade med anledning av coronapandemin. 

Frånvarosiffror från kostenheten bifogas som protokollsanteckning. 

• Lokalförsörjningsgruppen har diskuterat kring renoveringsbehov av 

lokaler och nyckelhantering. Under 2021 planerar 

lokalförsörjningsgruppen att lägga fokus på att skapa 

samstämmighet kring låssystem och nyckelhantering på ett 

kommunövergripande plan.  

• MBL-förhandlingar angående bibliotekspersonal.  

• Kostpolicy beräknas skapas under 2021.  

• Digitaliseringsledaren har involverats angående frågan att bilda en 

bostadskö angående byggnationen på Soludden.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan notera 

informationen och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                 
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§ 29 Dnr 2020-000104  

Övrigt 2020 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

På punkten tas följande upp: 

• Mannheimer Swartlings överklagande till Mark- och 

miljööverdomstolen.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan notera 

informationen och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                   

      


