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2014-09-22 
Kallelse/Föredragningslista 
Nämnd/Styrelse 

Tekniska nämnden 

Handläggare 
Sara Högne 
08-523 067 39 
sara.hogne@sodertalje.se 
 
 
 
Tid och plats: Onsdagen den 1 oktober 2014, kl 13.00 i lokal Dirigenten, Stadshuset 

 
Ärenden: 

1.  Protokollets justering 
 

2.  Fastställande av dagordning 
 

  
Informationsärenden 

3.  Information om exploatering vid Tältet/ Sydpoolen/ 
Grödinge vägen – muntlig information 
 

4.  Information om ny lagstiftning gällande målvaktsbilar – 
muntlig information 
 

5.  Information om remiss ”Rapporter från Trafikverket och 
Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det 
allmänna vägnätet” – muntlig information 
 

  
Beslutsärenden 

6.  Delårsbokslut per 31 augusti för tekniska nämnden 
Dnr TN 2014-00220-042 

Beslutsunderlag 
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Beslutsunderlaget skickas senare 
 

7.  Yttrande över förvaltningens underlag till Mål & Budget 2015-
2017 
Dnr TN-2014-00389 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-09-12 
Förvaltningens underlag till Mål och Budget 2015-2017, PM med bilagor 
 

8.  Tekniska nämndens taxor och avgifter 2015 
Dnr  

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget skickas senare 
 

9.  Uppföljning av internkontroll 2014 
Dnr  

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget skickas senare 
 

10.  Tidplan för redovisning av uppdragen tagna i samband med 
antagandet av cykelplanen  
Dnr TN-2013-00135-312 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-09-18 
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2013-11-21 
 

11.  Intentionsavtal om markförsäljning och exploatering av del   
av fastigheten Tavesta 1:248, utmed Rönnvägen i Järna 
Dnr TN-2014-000358-251 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-09-12 
Översiktskarta, bilaga 1 
Förslag till intentionsavtal, bilaga 2 
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12.  Exploatering av del av Hovsjö 1:2 

Dnr TN-2014-00401-251 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-09-11 
 

13.  Svar på medborgarförslag ”Bygg en badbrygga vid Nya 
Malmsjöbadet” 
Dnr KS14/83, TN 2014-00402-330  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-09-12 
Medborgarförslaget 
 

14.  Svar på motion ”Sortering/återvinning av sopor på stan” 
Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp 
TN-2013-00669-430 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-09-17 
Motionen 
 

15.  Svar på motion ”Bygg ut motorvägsbelysningen till Järna och 
Nykvarn” Motion av Mats Siljebrand (FP) 
Dnr TN 2014-00208 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-09-22 
Motionen 
 

 Anmälningsärenden 

16.  Ärendebalans – delas ut 
 

17.  Ordföranden informerar 
 

18.  Samhällsbyggnadsdirektören informerar 
 

19.  Delegeringsbeslut – anmälningsärende 
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20.  Meddelanden – anmälningsärende 
 

21.  Övriga frågor 

 
 
 
 
Ewa Lofvar Konradsson 
Ordförande 
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