
     Uts. 3 juni 2020 

 
Kommunstyrelsens         KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Teknikutskott                Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. 
                                                    
 
Tid och plats         Bröderna Ericssonrummet 
för sammanträde               måndagen den 8 juni 2020 kl. 13.30 
 
 
 
Ärenden       Föredragande 
 

1. Val av justerare 
2. Budgetuppföljning 5 mån    Christina/Johanna 
3. Svar på motion angående matsvinn   Elisabet Lindeblad 
4. Parkering vid Fridensborg    Roger Danielsson 
5. Revidering markpriser    Per Green 
6. Köp av mark Munkeberg    Inge N P (Maria TW) 
7. Informationsärenden  

- Nytt verksamhetsområde     Malin 
- Trädgårdsavfall i Nykroppa      Malin 
- Presentation av VA-plan     Malin  
- Nya skolan      Per-Arne 
- Information OLW /Lekohuset    Per G  
- Fridensborg     Per G 
- Simhallsprojektet     Per G 

8. Anmälningsärenden 
9. Ev. ärenden          
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       Tu §                          Dnr 2020/110 
 
Budgetuppföljning maj 2020  
 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande 
budgetuppföljningen för maj månad 2020 för de verksamheter som ingår 
i kommunstyrelsens teknikutskotts verksamhetsområde.  
 
 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
att godkänna uppföljningen för maj 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



Uppföljning: TEKNIK O SERVICE

Period: Maj 2020

Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot

period period mot budget årsbudget 2020 budget

Teknikutskott 13 37 -24 31 -6 81 -50

Inköp 664 633 32 1 550 918 1 550 0

Bibliotek 2 033 1 791 242 4 954 3 163 4 904 50

IT-enhet 4 530 4 381 149 11 015 6 634 10 905 110

Kostenhet 10 162 9 890 272 23 773 13 883 23 773 0

Lokalvårdsenhet 5 727 5 793 -67 14 619 8 826 14 619 0

Fastighetsenhet 17 419 17 665 -246 39 769 22 104 39 429 340

Administration -285 -351 66 -756 -405 -786 30

Idrotts o Fritidsenhet 0 185 -185 0 -185 350 -350

Gata-Park inkl skogsdrift 7 744 6 170 1 574 17 714 11 544 17 014 700

Total skattefinansierat 48 007 46 195 1 812 112 669 66 474 111 839 830

Vatten o Avlopp 4 628 4 240 388 0 -4 240 -100 100

Renhållning 1 710 1 676 34 0 -1 676 0 0

Total avgiftsfinansierat 6 338 5 916 422 0 -5 916 -100 100

Totalt Teknikutskott 54 345 52 111 2 234 112 669 60 558 111 739 930

Diff mot budget 930

Kommentarer:

Avvikelse Utfall = 2 234 tkr (3 477 tkr)          Prognos = 930 tkr (1 320 tkr)

Inköp

Avvikelse Utfall = 32 tkr (84 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Utfall och prognos enligt budget.

Bibliotek

Avvikelse Utfall = 242 tkr (181 tkr)          Prognos = 50 tkr (50 tkr)

Samtliga verksamheter visar överskott. Fakturor för deponering av material har inte kommit än liksom för en del mediainköp. En del 

arrangemang har ställts in alternativt flyttats fram i tiden. På helår bedöms verksamheten ge ett överskott på 50 tkr.

IT-enhet

Avvikelse Utfall = 149 tkr (170 tkr)          Prognos = 110 tkr (110 tkr)

Den positiva avvikelsen beror främst på att utbyggnaden av bredband i området Asphyttan-Kalhyttan är försenad. På helår bedöms 

verksamheten ge en positiv avvikelse på 110 tkr på grund av lägre kapitaltjänstkostnader för fiberutbyggnaden på grund av förseningen. 

Kostenhet

Avvikelse Utfall = 272 tkr (135 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Verksamheten har ett negativt utfall på intäkter främst på grund av att viss fakturering sker halvårsvis men är periodiserad över hela året.

Livsmedel ligger med en positiv avvikelse, dels för att en del fakturor för Maj inte ännu kommit, dels för att inköpen kunnat minskas på 

grund av distansutbildningen på gymnasiet. Ett positivt utfall även på löner som delvis kommer att försvinna när vikariekostnaderna ökar 

under sommaren. Verksamheten har dock kunnat spara in en del vikariekostnader vid sjukdom mm på grund av den tillfälliga stängningen 

av gymnasiet.

Prognosen för helåret är att asylluncherna kommer att medföra en negativ avvikelse på -80 tkr. Inför 2020 minskades budget för detta

med 180 tkr. Kvar i budget ligger en intäkt på 120 tkr. Avvikelsen vägs upp av positiva avvikelser inom lön och för inköp av förbruknings-

material. Livsmedel prognosticeras medföra en positiv avvikelse. Detta ska dock bokföras mot den ökade kostnad som kommunen

får för restaurangluncher för gymnasieeleverna, varför det inte tas med här.



Lokalvård

Avvikelse Utfall = -67 tkr (-75 tkr)          Prognos = 0 tkr (0 tkr)

Det negativa utfallet avser främst förbrukningsmaterial. På grund av den rådande situationen går det åt mer städmaterial, handsprit, tvål och 

pappershanddukar. Samtidigt medför distansutbildningen på gymnasiet och det lägre antalet barn inom barnomsorgen att stor del av 

storstädningarna kan genomföras nu med befintlig personal, vilket kommer att medföra lägre lönekostnader än budgeterat under sommaren.

Prognosen för helåret är därför att verksamheten kommer att följa budget. 

Fastighetsenhet

Avvikelse Utfall =  -246 tkr ( 805 tkr)          Prognos =  340 tkr (380 tkr)

En negativ avvikelse i utfallet finns till följd av att fakturering till Filipstadsbostäder är gjord till och med vecka 18. Större fakturor som

gäller för senare delen av året finns med i utfallet vilket bidrar till en ytterligare negativ avvikelse om ca 400 tkr.

Ytterligare finns en negativ avvikelse om ca 150 tkr på Kalhyttan. Avvikelsen gäller främst lägre intäkt för spårkort än budgeterat, oförutsedda

kostnader för reparationer samt kostnader för nedblåsta träd. 

En positiv avvikelsen i utfallet består främst av felperiodiserade hyror om ca 240 tkr och lägre energikostnader till följd av mildare väder

än normalt. 

På helår prognosticeras mediaförbrukningen (dvs. energikostnader) att generera ett positivt resultat om ca 500 tkr. Kalhyttan prognosticeras

i dagsläget att generera ett negativt resultat om -120 tkr på helår. 

Eventuellt kan rådande läge kring Covid-19 göra att ett visst inkomstbortfall är att vänta på köpta fastighetsskötartimmar av Filipstadsbostäder

beroende på hur pandemin utvecklar sig. I dagsläget utförs endast akuta åtgärder i Filipstadsbostäders bestånd vilket väntas minska antalet

köpta fastighetsskötartimmar under en period.

TK-Administration

Avvikelse Utfall = 66 tkr (60 tkr)          Prognos =  30 tkr (30 tkr)

Mindre överskott på flera poster inom administrationen. Prognosen är att verksamheten kommer att ge ett överskott på 30 tkr på helår.

Idrott o Fritid

Avvikelse Utfall =  -185 tkr (-91 tkr)          Prognos =  -350 tkr (0 tkr)

I utfallet ligger kostnader för drift av Fritidsbanken och ansvarig för ungdomshälsoprojekt. Prognosen har tidigare varit att klara dessa 

kostnader med sökta bidrag. 200 tkr beräknas fås i bidrag från SISU. Slutligt besked kommer i Juni. Detta bidrag är medräknat i prognosen. 

Fler bidrag är sökta men på grund av osäkerhet kring om dessa beviljas räknas de inte in i prognosen här. Prognosen på helår är därför att

verksamheten kommer att medföra en negativ avvikelse på -350 tkr. 

Gata-Park/Skogsdrift

Avvikelse Utfall = 1 574 tkr (1 683 tkr)          Prognos =  700 tkr (700 tkr)

Vinterväghållningen har på grund av den milda vintern ett överskott på 1 200 tkr. Även gatubelysningen har ett överskott men där saknas 

fakturor för el. Renhållningen har ett överskott främst på grund av att kostnader för sopning och städning släpar efter en del. Likaså har 

underhåll av vägar ett överskott. Kostnader för grushyvling och dammbindning kommer dock.

Skogsdriften har ett underskott på -400 tkr. Sågindustrin tar inte emot virke då det inte finns avsättning för det i dagsläget. Kostnader för 

upprensning av vindfällen har kommit men intäkterna är inte bokförda ännu. Bedömningen är att skogsdriften kommer att medföra en 

negativ avvikelse på -200 tkr på helår. Vinterväghållningen prognosticeras på helår medföra en positiv avvikelse på 900 tkr under 

förutsättning att det blir en normal höst vädermässigt.

Vatten-Avlopp

Avvikelse Utfall = 388 tkr (468 tkr)          Prognos =  100 tkr (100 tkr)

Den positiva avvikelsen ligger främst inom distribution och spillvattenledning och avser lägre interna kostnader för arbetskraft samt maskin- 

och asfaltsentreprenad än budgeterat. En positiv avvikelse finns också på kapitaltjänstkostnaderna. Administrationen har en negativ 

avvikelse på grund av kostnader för konsultutredningar. På helårsbasis bedöms dock dessa följa budget. Ledningsarbeten med personal 

(interna arbeten) och entreprenadarbeten bedöms också följa budget på helår. Kapitaltjänstkostnaderna prognosticeras medföra en positiv 

avvikelse på 100 tkr då några investeringar kommer att ske först sent detta år eller nästkommande år. 

Renhållning

Avvikelse Utfall = 34 tkr (78 tkr)          Prognos =  0 tkr (0 tkr)

En positiv avvikelsen ligger inom behandling av avfall och deponiskötsel. Förbränningsskatten, som infördes fr o m 1 april 2020, är 

budgeterad på helår men kommer att medföra högre behandlingskostnader under senare delen av året. Prognosen på helår är att

verksamheten kommer att följa budget.

Kostnader kopplade till Corona

I utfallet per maj uppgår kostnader kopplade till Corona till 264 tkr, varav sjuklönekostnader inkl. sociala avgifter uppgår till 156 tkr, 

totalt för hela förvaltningen. 

Åtgärder

Inom idrott- och fritidsenheten pågår ett arbete för att hitta ytterligare extern finansiering för verksamheten. Beslut i frågan väntas under 

sommaren. 

Parallellt pågår ett arbete med att se över organisation mm. inom KS för att minska kostnaderna så att budgetram kan hållas på lång sikt. 

KS ordinarie verksamhet redovisar sammanlagt en positiv prognos på 2,7 mkr. Att det sammanlagda resultatet totalt inom KS stannar vid

1,0 mkr beror på ej genomförda åtgärder. 
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       Tu §                          Dnr 2019/272 
 
Svar på motion angående matsvinn  
 
I motion 1 december 2019 skriver Peter Johansson (C) och Nils-Erik 
Mellström (C): 
” Via media uppmärksammas vi nästan dagligen om det stora matsvinnet 
inom kommunernas olika bespisningar, t. ex i skolan och äldreomsorgen. 
Detta är en såväl ekonomisk som miljömässig misshushållning. 
Centerpartiet frågar: 
• Hur ser det ut i vår kommun? 
• Hur mycket matsvinn förekommer i skolorna och inom äldrevården? 
• Vad görs med den överblivna maten? 
Centerpartiet yrkar: 
• Att det uppdras åt tekniska förvaltningen att undersöka omfattningen av 
matsvinn i kommunens verksamheter. 
• Att maten – om det blivit över – säljs till elever, lärare och övrig 
personal till självkostnadspris. 
På detta sätt minskas svinnet och tex. elever som bor själva, eller inte får 
lagad mat hemma på kvällen, bereds möjlighet till en näringsriktig 
middag”. 
Teknisk chef Inge Nilsson Piehl och kostchef Elisabet Lindeblad 
redovisar i tjänsteskrivelse 2020-05-25 de åtgärder som har gjorts och 
det fortsatta arbetet.  
Under höstterminen har vi fått möjligheten att få elevinformation via 
Infomentor. Det har fungerat bra och vi har under den första mätningen 
2020 vecka 10, konstaterat att vi minskat svinnet med 107kg (26%). Vår 
tanke är att gå vidare och se på möjligheter till försäljning av lunchlådor.  
Nu har detta arbete stannat av i och med Corona, men arbetet skall 
upptas så snart läget har stabiliserat. Vi kommer att utreda detta vidare 
och återkomma i ärendet. 
I arbetet med mätningar av matsvinn inom omsorgen arbetar vi på för att 
få till ett bättre samarbete med verksamheterna. Det är stora variationer 
på portionsstorleken, men genom samarbete och se över recept minskar 
vi svinn. Kostombudsmöten har fungerat bra, och vi återupptar fler 
kostombudsmöten när läget har stabiliserat sig.   
 

Teknikutskottet föreslås besluta 
att förklara motionen besvarad. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen, Teknik och Service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-25 

 
 

Diarienummer 
2019/272 

 
 

 
  

 

Svar på motion “Motion om matsvinn inom 
kommunens olika verksamheter”.  
 
Förslag till beslut 
Att förklara motionen besvarad 

 
Sammanfattning av ärendet 
I motion 1 december 2019 skriver Peter Johansson (C) och Nils-Erik 
Mellström (C): 
” Via media uppmärksammas vi nästan dagligen om det stora matsvinnet 
inom kommunernas olika bespisningar, t. ex i skolan och äldreomsorgen. 
Detta är en såväl ekonomisk som miljömässig misshushållning. 
Centerpartiet frågar: 
• Hur ser det ut i vår kommun? 
• Hur mycket matsvinn förekommer i skolorna och inom äldrevården? 
• Vad görs med den överblivna maten? 
Centerpartiet yrkar: 
• Att det uppdras åt tekniska förvaltningen att undersöka omfattningen av 
matsvinn i kommunens verksamheter. 
• Att maten – om det blivit över – säljs till elever, lärare och övrig personal 
till självkostnadspris. 
På detta sätt minskas svinnet och tex. elever som bor själva, eller inte får 
lagad mat hemma på kvällen, bereds möjlighet till en näringsriktig middag”. 
 

Ärendet 
  
Kostenheten har under 2019 vecka 21 och 39 och även under början av 2020, 
vecka 10 mätt matsvinnet i skolan. Under denna period har matsvinnet 
minskat under mätveckorna med 107 kg.  
 
Vi har följt upp och konstaterat följande  

• Mottagningsköken har det största svinnet. Ju längre ifrån tillagningen 
desto större svinn.  



2 

 

• Kontakt med skolan och vetskapen om hur många elever som 
kommer till skolan under dagen är avgörande för hur mycket mat 
som blir över. Fram till kl. 9.00 kan man meddela tillagningsköket 
antalet portioner och därmed öka alt. minska antalet portioner per 
dag. Nya förbättrade kontakter har tagits med skolan för att få 
dagsuppgifter på frånvaron i skolorna. Detta har gett resultat.  

• Mottagningsköken har idag inte någon nedkylningsmöjlighet. Att ta 
hand om rester kräver en s k ”chillblaster” som tar stor plats och är 
kostsam. Livsmedelshygien är avgörande i det här fallet.  

• Inom omsorgen har vi mätt en vecka och det endast under vecka 10 
2020.   
 

Åtgärder  
Under höstterminen har vi fått möjligheten att få elevinformation via 
Infomentor. Det har fungerat bra och vi har under den första mätningen 2020 
vecka 10, konstaterat att vi minskat svinnet med 107kg (26%). Vår tanke är 
att gå vidare och se på möjligheter till försäljning av lunchlådor. Nu har detta 
arbete stannat av i och med Corona, men arbetet skall upptas så snart läget 
har stabiliserat. Vi kommer att utreda detta vidare och återkomma i ärendet. 
I arbetet med mätningar av matsvinn inom omsorgen arbetar vi på för att få 
till ett bättre samarbete med verksamheterna. Det är stor variationer på 
portionsstorleken, men genom samarbete och se över recept minskar vi 
svinn. Kostombudsmöten har fungerat bra, och vi återupptar fler 
kostombudsmöten när läget har stabiliserat sig.   
  
 
 
 
Inge Nilsson Piehl  Elisabet Lindeblad 
Teknisk chef   Kostchef 

Beslutet ska skickas till 
KS 
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       Tu §                          Dnr 2020/161 
 
Projektstart parkering Björnen 
 
Teknisk chef Inge Nilsson Piehl och gatuchef Roger Danielsson skriver i 
tjänsteskrivelse 2020-06-03 att Teknik och Service har tagit fram ett 
förslag på hur parkeringen kan lösas i kvarteret Björnen. Parkeringen 
anordnas vid lekparken Björnens norra sida genom att gatan enkelriktas i 
västlig riktning, i samband med åtgärden sätts ett staket upp för att 
separera lekparken från parkeringen och belysning byts ut till stolpar 
med dubbelarmatur.  
Bygglov har sökts och beviljats för åtgärden.  
Kostnaden har beräknats till 300 tkr och finansieras av Kooperativa 
hyresrättsförening Filipstads äldrebostäder. 
 
Bilaga- Tjänsteskrivelse 
           - Ritning 
 
 

Teknikutskottet föreslås besluta 
Att uppdra till Teknik och Service att utföra ny parkering i Kvarteret 
Björnen enligt upprättad skiss. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik och service-gata-parkenheten 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 
2020-06-03 

 

 

Diarienummer 
2020/161 

 

 

 
  

 
Projektstart Parkering Björnen 
 
Förslag till beslut 
Att uppdra till Teknik och Service att utföra ny parkering i Kvarteret Björnen 
enligt upprättad skiss. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik och Service har tagit fram ett förslag på hur parkeringen kan lösas i 
kvarteret Björnen. Parkeringen anordnas vid lekparken Björnens norra sida 
genom att gatan enkelriktas i västlig riktning, i samband med åtgärden sätts 
ett staket upp för att separera lekparken från parkeringen och belysning byts 
ut till stolpar med dubbelarmatur.  
Bygglov har sökts och beviljats för åtgärden.  
Kostnaden har beräknats till 300 tkr och finansieras av Kooperativa 
hyresrättsförening Filipstads äldrebostäder. 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Skiss parkering 
 
 
Inge Nilsson Pihel  Roger Danielsson 
Teknisk chef   Gatuchef 

Beslutet ska skickas till 
Roger Danielsson 
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       Tu §                          Dnr 2020/160 
 
Revidering markpriser 
 
Teknisk chef Inge Nilsson Piehl och  fastighetschef Per Green skriver i 
tjänsteskrivelse att enligt beslut i KF 2016-10-13 § 81 fick 
fastighetsenheten i uppdrag att revidera kommunens mark och 
tomtpriser inför 2019. Den senaste justering utfördes inför 2017 där 
analys genomfördes med lokal mäklare till hjälp för att basera beslutet på 
genomförda försäljningar kring Filipstads kommun. 
Med anledning av ovan samt aktuellt läge på marknaden i Filipstads gör 
fastighetsenheten bedömningen att ingen justering är nödvändig för 
mark samt tomtpriser. 
Fastighetsenheten gör bedömningen att priserna fortfarande är 
marknadsanpassade. 
 
Bilaga- Tjänsteskrivelse 
           
 
 

Teknikutskottet föreslås besluta  
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
Att tidigare fastställda markpriser kvarstår oförändrade 
 
 
Att revidering av mark samt tomtpriser ska ske inför 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Teknik & Service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-03 

 
 

Diarienummer 
2020/160 

 
 

 
  

 

Mark – tomtpriser 
 
Förslag till beslut 
Teknik och Service föreslår Teknikutskottet besluta att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
Att tidigare fastställda markpriser kvarstår oförändrade. 
 
Att revidering av mark samt tomtpriser ska ske inför 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i KF 2016-10-13 § 81 fick fastighetsenheten i uppdrag att 
revidera kommunens mark och tomtpriser inför 2019. Den senaste justering 
utfördes inför 2017 där analys genomfördes med lokal mäklare till hjälp för 
att basera beslutet på genomförda försäljningar kring Filipstads kommun. 
Med anledning av ovan samt aktuellt läge på marknaden i Filipstads gör 
fastighetsenheten bedömningen att ingen justering är nödvändig för mark 
samt tomtpriser. 
Fastighetsenheten gör bedömningen att priserna fortfarande är 
marknadsanpassade. 
 
 
Inge Nilsson Piehl   Per Green 
Teknisk chef    Fastighetschef 
 
 
Beslutet ska skickas till 
KF 
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       Tu §                          Dnr 2020/162 
 
Köp av mark Munkeberg 
Näringslivschef Maria Thiery Wase och turismsamordnare Jonatan Lööf 
skriver i tjänsteskrivelse 2020-06-02 att Filipstads kommun sålde 2008 
marken (enligt bifogad karta) till Munkebergs Camping. Syftet vara att 
entreprenören skull få möjlighet att utveckla Munkebergs camping, 
golfbanorna skulle stärka campingen. Entreprenören har inte haft 
möjlighet att jobba vidare med marken. Det är en strategisk plats/mark 
som stödjer att Filipstads kommun köper tillbaka den för samma summa 
som vi sålde den för.  
 
I detaljplanen är användningsområdet minigolf och ställplatser vilket gör 
att det är en viktigt fastighet/mark för oss att förfoga över. Parallellt har 
Näringslivskontoret en dialog med föreningar för att se på möjligheterna 
med att söka pengar för att upprätta en ny minigolfbana och få 
verksamhet etablerad. För att vi skall kunna jobba vidare med detta 
måste vi äga marken, motivet är alltså att den dels är strategisk och skall 
komma till gagn och nytta.  
 
På marken står en byggnad som efter viss upprustning kan användas för 
”uthyrning av minigolfspel/klubba + boll”.  
 
 
Bilagor- Tjänsteskrivelse 
               Kartor 
               Köp av mark 2008 
           
 
 

Näringslivskontoret föreslår teknikutskottet besluta  
Att köpa in marken, enligt bifogad karta, som tidigare använts för 
minigolf, vid Munkeberg för 100 000 SEK av Munkebergs Camping.  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-02 

 
 

Diarienummer 
2020/162 

 
 

 
  
 

Inköp av mark för minigolf vid Munkeberg 
 
Förslag till beslut 
Näringslivskontoret föreslår TU att köpa in marken, enligt bifogad karta, 
som tidigare använts för minigolf, vid Munkeberg för 100 000 SEK av 
Munkebergs Camping.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivskontoret föreslår TU att köpa in marken, enligt bifogad karta, 
som tidigare använts för minigolf, vid Munkeberg för 100 000 SEK av 
Munkebergs Camping 
 

Beslutsunderlag 
Bifogad karta över området samt information om omvänt köp 2008. 

 
Ärendet 
Filipstads kommun sålde 2008 marken (enligt bifogad karta) till Munkebergs 
Camping. Syftet vara att entreprenören skull få möjlighet att utveckla 
Munkebergs camping, golfbanorna skulle stärka campingen. Entreprenören 
har inte haft möjlighet att jobba vidare med marken. Det är en strategisk 
plats/mark som stödjer att Filipstads kommun köper tillbaka den för samma 
summa som vi sålde den för.  
 
I detaljplanen är användningsområdet minigolf och ställplatser vilket gör att 
det är en viktigt fastighet/mark för oss att förfoga över. Parallellt har 
Näringslivskontoret en dialog med föreningar för att se på möjligheterna 
med att söka pengar för att upprätta en ny minigolfbana och få verksamhet 
etablerad. För att vi skall kunna jobba vidare med detta måste vi äga marken, 
motivet är alltså att den dels är strategisk och skall komma till gagn och 
nytta.  
 
På marken står en byggnad som efter viss upprustning kan användas för 
”uthyrning av minigolfspel/klubba + boll”.  
 
 
 
Maria Thiery Wase   Jonatan Lööf  
Näringslivschef   Turismsamordnare 
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       Tu §                            
 
Verksamhetsinformation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu §                             
 
Anmälningsärenden 
 
Trafiknämndsärenden: 
Dnr 2020/8 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
Dnr 2020/9 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
Dnr 2020/12 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad) 
 
Delegation gatuchefen 
Yttrande offentlig plats (polismyndighetens dnr):_ 
A242.338/2020 
A227.684/2020 
A224.405/2020 
Grävanmälningar 200428: Polhemsgatan 
Grävanmälningar 200430: Konsul Lundströmsväg- Jonstorpsvägen 
 
Teknikutskottet föreslås besluta 
Att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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