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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 29
TNAU § 18

Dnr 216/2015-041

Prognos
Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling och
förvaltningarna ska varje månad rapportera sin ekonomi till
kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret. Drift- och
investeringsprognoser redovisas. Beräknad årsavvikelse beror på
realisationsvinst i samband med försäljning av fastigheter.
Tekniska nämndens beslut
1. Redovisad driftprognos godkänns.
2. Redovisad investeringsprognos godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 30
TNAU § 19

Dnr 77/2016-041

Underlag till strategisk och ekonomisk plan 2017-2019
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till tekniska nämndens
underlag till strategisk och ekonomisk plan 2017-2019. I underlaget
redovisas hur omvärldsfaktorer som förändringar i demografin,
lagstiftning och andra omständigheter påverkar nämndens resursbehov
den kommande planperioden. Framtidens utmaningar beskrivs utifrån de
strategiska områdena och investerings- och driftkostnadskonsekvenser
presenteras. I underlaget har också möjliga besparingar om 1,5 % på
nämndens ekonomiska driftram utretts enligt ekonomikontorets
anvisning för nämndernas arbete med underlag till strategisk och
ekonomisk plan 2017-2019.
Underlaget ska ligga till grund för ramfördelningen när
budgetberedningen diskuterar mål, mått och budget för 2017-2019.
Sammanträdet ajourneras klockan 13.30–14.00 för genomläsning av
underlaget.
Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämndens underlag till strategisk och ekonomisk plan 20172019 antas.
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att komplettera underlaget med
följande tillägg:
-

Förteckning över kostnader för tillkommande hårdgjorda ytor

-

Kostnader för fritidsanläggningar

-

GIS kostnader

-

Vakanta tjänster

Kompletteringarna ska redovisas vid tekniska nämndens arbetsutskotts
sammanträde den 19 april.

Skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 31
TNAU § 20

Dnr 10/2016-253

Försäljning del av fastigheten Brattberget 1:38
Tekniska förvaltningen har fått in en intresseanmälan på tomten mellan
Brattberget 1:52 och Brattberget 2:1. Intressenten har även ansökt om
förhandsbesked hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Tidigare har grannfastigheterna Brattberget 1:52, 1:106 och 1:107 sålts för
50 kronor/m2. Tekniska förvaltningen föreslår att tomten säljs till samma
pris som tidigare avtal.
Fastigheten ingår i ett utpekat område för framtida bebyggelse enligt
översiktsplanen. Den önskade byggnationen utgör ingen restriktion
gällande framtida utvecklingsmöjligheter i området. För närvarande finns
ingen möjlighet till kommunal VA-anslutning varvid vatten och avlopp
får ordnas i egen regi.
Tekniska nämndens beslut
Del av Brattberget 1:38, mellan Brattberget 1:52 och Brattberget 2:1,
kan försäljas till ett pris om 50 kronor per kvadratmeter enligt
kommunfullmäktiges beslut om tomtpriser fattat den 21 maj 2015, § 77.

Skickas till:
Tekniska förvaltningen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 32
TNAU § 22

Dnr 45/2016-215

Yttrande avseende bildande av naturreservatet
Kuggenäs i Arboga kommun
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till naturreservat i Arboga
kommun. Reservatet föreslås heta Kuggenäs. Svar på samrådsförslaget ska
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2016.
Föreslaget naturreservat är beläget vid Hjälmaren på Kuggenäsudden,
öster om Lungers udde och omfattar 35 hektar varav 27 hektar är produktiv
skogsmark. Ingen av de berörda fastigheterna ägs av Arboga kommun.
Bildandet av naturreservat utgör inget hinder för den badplats som är
markerad i detaljplan EII-3/1979. Länsstyrelsen har gjort de anpassningar
som ansetts nödvändiga för att beslutet inte ska strida mot gällande
detaljplan och dess syfte.
I upprättat yttrande från tekniska förvaltningen, daterat 29 februari 2016
bedöms inget finnas att erinra mot förslaget till bildandet av
naturreservatet Kuggenäs.
Tekniska nämndens beslut
Upprättat yttrande, daterat 29 februari 2016 avseende bildande av
naturreservatet Kuggenäs i Arboga kommun godkänns.

Skickas till:
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 33
TNAU § 23

Dnr 250/2015-214

Godkännande av samrådsredogörelse samt antagande
av detaljplan för fastigheten Irisen 1
Ett detaljplaneförslag har upprättats och varit föremål för samråd
under perioden 25 februari – 2 mars 2016.
Syftet med den nya detaljplanen är att säkra kommunens VA-ledningar
och samtidigt möjliggöra för en ny utbredning av fastigheten Irisen 1.
Detaljplanen kommer att utgöra grunden för en fastighetsreglering i
vilken mark ska kunna skiftas från kvartersmark till allmän platsmark och
tvärt om.
Den nya detaljplanen följer de intentioner vad gäller byggrätt och andra
utformningsbestämmelser som är beslutade i detaljplan EII-3/2013.
Planen har handlagts som ett begränsat förfarande som är en förenkling
av standardförfarandet. Det begränsade förfarande kan användas när
samrådskretsen är mycket tydlig och avgränsad samt att åtgärden är av
mindre betydelse för allmänheten. Förfarandet innebär en förkortad
process där granskningstillfället undantas om hela samrådskretsen aktivt
godkänner förslaget. Efter konsultation med Länsstyrelsen förkortades
även samrådstiden som i regel brukar vara tre veckor.
Hela samrådskretsen godkände detaljplaneförslaget som därför kan antas
utan ett granskningstillfälle.
Tekniska nämndens beslut
1. Samrådsredogörelsen för detaljplanen gällande Irisen 1 godkänns.
2. Föreliggande förslag till detaljplan för Irisen 1 antas.

Skickas till:
Planavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 34
TNAU § 24

Dnr 56/2016-344

Föreläggande att anordna allmän VA-anläggning inom
fastigheten Måla 2:1, Arboga kommun
Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 3 mars 2016 förelägga
Arboga kommun att för arrendetomterna inom fastigheten Måla 2:1
tillgodose behovet av vattentjänster genom en allmän VA-anläggning.
Vattentjänsterna ska omfatta dricksvatten och spillvatten.
Beslutet innebär att Arboga kommun ska förse varje arrendetomt med en
förbindelsepunkt i dess omedelbara närhet. Länsstyrelsens beslut kan
överklagas till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen inom tre veckor
från det att kommunen fick del av beslutet.
Arboga kommun har för avsikt att anordna en förbindelsepunkt till
fastigheten Måla 2:1 men inte att iordningsställa ledningsnät inom
fastigheten. Tekniska förvaltningens bedömning, utifrån Lagen om
Allmänna Vattentjänster (2006:412), praxis och efter kontakt med SKL,
Sveriges Kommuner och Landsting är att VA-huvudmannen inte kan
anses skyldig att upprätta förbindelsepunkt inom privat fastighet.
Arboga kommun, tekniska förvaltningen kommer att överklaga
länsstyrelsen beslut om att Arboga kommun ska förse varje arrendetomt
med en förbindelsepunkt i dess omedelbara närhet. Överklagandet ska
göras inom tre veckor från det att beslutet meddelades.
Tekniska nämndens beslut
Överklagan av länsstyrelsens föreläggande att anordna allmän VAanläggning inom fastigheten Måla 2:1, Arboga kommun godkänns.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 35
TNAU § 25

Dnr 28/2014-311

Lägesrapport avseende Herrgårdsbron,
grundläggningsförhållanden och skivbordens åtgärdsbehov
Under 2015 utfördes dykinspektioner för att besikta Herrgårdsbrons
konstruktion. Av inspektionsrapporten framgår att det finns flera fel
och brister på brons detaljer samt konstruktion. Tidigare har också
konstaterats att skivborden som reglerar vattennivån under bron är
i dåligt skick.
Inspektionen visade att det finns håligheter mellan rustbädden och den
stenbelagda bottenytan under bron. Enligt besiktningsmannen och
dykarna har håligheter uppkommit på grund av urspolning av materialet
där emellan. Urspolningen beror på att brons bottenkonstruktion och
pelare inte är täta. Det betyder att vatten strömmar under brons
bottenkonstruktion och spolar ur det material som legat till grund för
brons underbyggnad.
På grund av kraftigt vattenflöde vid inspektionstillfället kunde inte hela
områden nedströmsbron besiktigas. Hålighetens storlek och omfattning är
därför svår att bedöma. Om håligheter finns i större omfattning och längs
med hela Herrgårdsbron kan urspolningen få allvarliga konsekvenser.
Även planerade stabilitetsåtgärder längs Arbogaån, etapp 2 och 9, kan
påverkas.
För att få en övergripande bild av situationen bör ytterligare
dykinspektioner utföras i området. För att kunna garantera säkerheten
kring bron i framtiden behöver också en åtgärdsplan tas fram.
Skivborden (dammluckor) sitter under Herrgårdsbron och används för att
reglera vattenflödet. Konstruktionen utgörs av armar och ramar i stål med
träbeklädda luckor.
Åtgärdsbehoven för skivborden har redovisats tidigare och akuta
underhållsåtgärder har utförts. Bland annat har fyra motorer renoverats
och skruvar, stag samt växellådor har reparerats eller bytas ut. Ett nytt
manöverskåp har monteras inomhus i teknikrummet Borgen och en ny
rutin för körning av skivborden har upprättas.
Trots underhåll och akuta åtgärder bedöms skivbordens status försämras.
Behovet av mer omfattande renovering och åtgärder kvarstår därför.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

Mer omfattande problemen är bland annat sprickbildning i
bultinfästningar i stenpelare och betongfästen, krackelering och
sprickbildning i brokonstruktion och delvis uppruttnad träbeklädnad i
skivbordens upptagningsyta. Dessa problem påverkar nivåregleringen
särskilt vid lågvatten.
Enligt Vattendomen för Arbogaån ska Arboga kommun hålla en nivå på
+5,30 meter uppströms Herrgårdsbron. En plan för ombyggnation
behöver utarbetas där hela brokonstruktionen, dess mekaniska delar och
skivborden byggs om eller byts ut samtidigt. Arbetet kräver att
ekonomiska förutsättningar finns.
Tekniska nämndens beslut
Lägesrapport avseende Herrgårdsbron, grundläggningsförhållanden och
skivbordens åtgärdsbehov godkänns.

Skickas till:
Projekt- och gatuavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 36
TNAU § 26

Dnr 42/2016-246

Rättelse av namnsättning för vägar inom detaljplan
för Ås 3:1, 1:13 m.fl. Hällarnas fritidshusområde
Tekniska nämnden beslutade om namnsättning av vägarna inom
Hällarnas fritidsområde vid sammanträde den 2 mars 2016, § 18.
I tjänsteskrivelsen och protokollet har en av vägarna fått namnet
Granuddevägen. På kartbilden som bifogades ärendet har den aktuella
vägen fått namnet Grunduddevägen. Rätt vägnamn, och det som knyter
an till området är Grunduddevägen, det som anges på kartbilden.
Tekniska nämnden behöver nu behandla ärendet på nytt för att ändra
beslutet om den aktuella vägens namn till Grunduddevägen.
Tekniska nämndens beslut
Tidigare beslut om namnsättning av vägar inom detaljplan för Ås 3:1,
1:13 m.fl. Hällarnas fritidshusområde avseende vägnamnet
Granuddevägen ändras till Grunduddevägen.
Vägarna inom detaljplanelagt område för Ås 3:1, 1:13 m.fl. Hällarnas
fritidshusområde får då namnen: Hällarnavägen, Skålviksvägen,
Stenskärsvägen, Larsholmsvägen, Åsövägen, Rinkenvägen,
Gunillstensvägen och Grunduddevägen.

Skickas till:
Projekt- och gatuavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 37
TNAU § 27

Dnr 90/2015-331

Slutredovisning av utförda projekt med hjälp
av medel ur Bergmansfonden 2015
Tekniska förvaltningen beviljades 150 000 kronor ur stiftelsen
Bergmansfonden för projekt med syfte att försköna Arboga stad
under år 2015.
För att kunna erbjuda medborgarna blomsterprakt under större delen av
året behöver säsongsplanteringar i anslutning till stadskärnan
kontinuerligt utvecklas. Det innebär att förnyelse och utbyte av blommor
och växter efter säsong.
Vår, sommar och höstplanteringar har satts ut längs med Nygatan och på
andra centrala platser i Arboga med hjälp av medel ur Bergmansfonden i
syfte att pryda Arboga stad. Arbetena avslutades i oktober 2015.
Hela anslaget om 150 000 kronor har använts för säsongsblommor
och växter i anslutning till Arboga stadskärna.
Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
Godkänna slutredovisningen av utförda projekt med hjälp av medel ur
Bergmansfonden 2015.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 38
TNAU § 28

Dnr 78/2016-331

Ansökan om medel ur stiftelsen Bergmansfonden 2016
Mötet med en stad är mötet med dess offentliga rum så som gator, torg
och parker. Arboga stadskärna är kulturhistoriskt värdefull och grönska i
form av planteringar ger tillsammans med byggnader, gator och torg
staden dess karaktär. Stadskärnan är också en del av kommunens identitet
och stadens ansikte utåt som ofta är det första som möter besökaren. För
människor som bor i staden har grönskan stor betydelse för livskvalitet
och hälsa.
I stadskärnan finns några av Arbogas mest uppskattade miljöer. Gröna
inslag och planteringar utgör viktiga delar av staden som kontinuerligt
behöver utvecklas och differentieras. En attraktiv stadskärna förutsätter en
utveckling av de offentliga rummen för öka trevnad och trivsel och
planteringar i stadskärnan förskönar och skapar inspirerande miljöer för
alla i stadens offentliga rum.
Tekniska förvaltningen ansöker för år 2016 om 300 000 kronor ur stiftelsen
Bergmansfonden i syfte att försköna och skapa inspirerande miljöer
genom säsongsplanteringar i Arboga stadskärna.
Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
Bevilja tekniska nämnden utdelning med 300 000 kronor ur stiftelsen
Bergmansfonden i syfte att försköna och skapa inspirerande miljöer
genom säsongsplanteringar i Arboga stadskärna år 2016.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 39
TNAU § 30

Dnr 71/2015-047

Information om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, gång- och cykelväg
fortsättning Ekbacksbadet
Tekniska förvaltningen har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärder
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet. Åtgärderna gällde det kommunala
vägnätet år 2016 avseende gång- och cykelväg fortsättning Ekbacksbadet.
Trafikverket har i sitt principgodkännande, daterat 25 januari 2016,
beslutat godkänna ansökan, utformningen och omfattningen för
åtgärderna på gång- och cykelväg fortsättning Ekbacksbadet. Godkänd
bidragsgrundande totalkostnad för projektet beräknas till 300 000 kronor.
Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 %.
Tekniska förvaltningens kostnader för objektet är inarbetade i 2016 års
budget.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, gång- och cykelväg fortsättning Ekbacksbadet

Skickas till:
Projekt- och gatuavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 40
TNAU § 31

Dnr 71/2015-047

Information om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, väderskyddade cykelställ,
Arboga station
Tekniska förvaltningen har ansökt om statlig medfinansiering för
kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet för år 2016.
Åtgärderna gällde kollektivtrafikåtgärder år 2016 avseende
väderskyddade cykelställ vid Arboga station.
Trafikverket har i sitt principgodkännande, daterat 25 januari 2016,
beslutat godkänna ansökan, utformningen och omfattningen för
väderskyddade cykelställ vid Arboga station. Godkänd bidragsgrundande
totalkostnad för projektet beräknas till 485 000 kronor. Statlig
medfinansiering kan beviljas med upp till 50 %.
Tekniska förvaltningens kostnader för objektet är inarbetade i 2016 års
budget.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, väderskyddade cykelställ, Arboga station.

Skickas till:
Projekt- och gatuavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 41
TNAU 32

Dnr 71/2015-047

Information om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, gång- och cykelväg
Engelbrektsleden, etapp 1
Tekniska förvaltningen har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärder
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet. Åtgärderna gällde det kommunala
vägnätet år 2016 avseende gång- och cykelväg längs Engelbrektsleden,
etapp 1.
Trafikverket har i sitt principgodkännande, daterat 25 januari 2016,
beslutat godkänna ansökan, utformningen och omfattningen för
åtgärderna på gång- och cykelväg Engelbrektsleden, etapp 1. Godkänd
bidragsgrundande totalkostnad för projektet beräknas till 1 165 000
kronor. Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 %.
Tekniska förvaltningens kostnader för objektet är inarbetade i 2016 års
budget.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, gång- och cykelväg Engelbrektsleden, etapp 1.

Skickas till:
Projekt- och gatuavdelningen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 42
TNAU § 33

Dnr 71/2015-047

Information om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, gång- och cykelväg
Engelbrektsleden, etapp 2
Tekniska förvaltningen har ansökt om statlig medfinansiering för åtgärder
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet. Åtgärderna gällde det kommunala
vägnätet år 2016 avseende gång- och cykelväg längs Engelbrektsleden,
etapp 2.
Trafikverket har i sitt principgodkännande, daterat 25 januari 2016,
beslutat godkänna ansökan, utformningen och omfattningen för
åtgärderna på gång- och cykelväg Engelbrektsleden, etapp 2. Godkänd
bidragsgrundande totalkostnad för projektet beräknas till 750 000 kronor.
Statlig medfinansiering kan beviljas med upp till 50 %.
Tekniska förvaltningens kostnader för objektet är inarbetade i 2016 års
budget.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om Trafikverkets principgodkännande av
medfinansiering för år 2016, gång- och cykelväg Engelbrektsleden, etapp 2.

Skickas till:
Projekt- och gatuavdelningen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 43

Dnr 30/2016-301

Ärenden för kännedom
1. Kommunfullmäktiges protokoll från den 25 februari 2016,
-

§ 22, Begäran om tidigareläggning av investeringsmedel för
utbyggnad av gator och ledningar vid Åbrinken av
medborgarförslag, TN dnr 274/2015-251

-

§ 26, Svar på motion om likabehandling, dnr 48/2015-101

-

§ 30, Entledigande från uppdrag som ledamot i KF, ersättare i
TN samt ombud för VKL, TN dnr 273/2014-102

2. Kommunstyrelsens protokoll från den 15 april 2016,
-

§ 49, Förvaltningschef vid kommunens tekniska förvaltning,
TN dnr 72/2016-023

3. Protokoll från Brottsförebyggande rådets sammanträde
den 1 februari 2016
4. Protokoll från Kommunala handikapprådets sammanträde
den 15 februari 2016
Mötesanteckningar och protokoll finns i sin helhet på:
http://www.arboga.se/kommun-politik/moten-handlingar-ochprotokoll/
Övriga redovisade ärenden för kännedom finns tillgängliga i pärm på
tekniska förvaltningskansliet.
Tekniska nämndens beslut
Redovisade ärenden för kännedom läggs med godkännande till
handlingarna.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 44

Blad 18

Dnr 40/2016-002

Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation
Löpnr/år

Dnr

Ärendemening

Beslutet fattat av

4/2016

80/2016-002

Beslutsattestanter för
identiteter inom tekniska
förvaltningen

Teknisk chef,
Mimmi Öberg

5/2016

43/2015-214

Samråd för fastigheten
Teknisk chef,
Holmsätter 1:43 samt del av Mimmi Öberg
Holmsätter 1:29

Redovisade delegationsbeslut finns tillgängliga i pärm vid administration
och service, tekniska förvaltningskansliet i rådhuset.
Tekniska nämndens beslut
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs med
godkännande till handlingarna.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2016-04-13

TN § 45

Dnr 86/2016-301

Information om arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö
Arboga kommuns hälsoutvecklare Helena Sjöberg och HR-specialist Åsa
Ignell informerar om arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk
och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.
Tekniska nämndens beslut
Tackar för informationen om arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om
organisatorisk och social arbetsmiljö.

Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

