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TPN § 1

Dnr TPN 14/2011

Teknik- och plannämnd - val av beredningsutskott
Teknik- och plannämndens beslut
Att utse Inga-Britt Ritzman, ordförande, Lotta Öhlund, vice ordförande och
Torbjörn Appelqvist, 2:e vice ordförande till teknik- och plannämndens
beredningsutskott.

TPN § 2

Dnr TPN 5/2011

Delegationsordning för Teknik- och plannämnden
Teknik- och plannämndens beslut
1. Fastställa delegationsordning för nämndens verksamhet och delegera
beslutanderätten till förvaltningschefen i ärenden enligt bilaga.
2. Överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att
besluta i stället.
3. Tidigare beslut att inom vissa verksamhetsområden, där beslutanderätten
delegerats direkt till annan tjänsteman än förvaltningschef, föreslås ingen
förändring i tidigare beslutade delegationsordning MOT § 28/2009.
4. Ärenden beslutade med delegationsrätt ska anmälas till Teknik- och
plannämnden vid nästkommande sammanträde.
Ärende
Teknik- och planförvaltningen har upprättat förslag till delegationsordning.
Delegationsordningen kommer att revideras under våren 2011 då
kommunfullmäktige kommer att besluta om nya reglementen i anledning av
beslut om nya nämnder
_______

TPN § 3

Dnr TPN 15/2011

Attestanter 2011 för Teknik- och planförvaltningen
Teknik- och plannämndens beslut
Fastställa beslutsattestanter och ersättare enligt upprättad handling och i övriga
verksamheter gäller tidigare beslut om attestanter MOT § 32/2010.
Ärende
Teknik- och planförvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter och
ersättare för de verksamheter som är ändrade i av kommunfullmäktiges beslut
om organisationsförändring från och med 2011-01-01. Förslaget är ändrat i
verksamheterna miljö, bygg, bostadsanpassning och energi som tagits bort då
de ingår en annan förvaltning från 2010-01-01. Planverksamheten ingår nu i
Teknik- och planförvaltningen och finns med i attestlistan. I övriga delar gäller
de attestanter som är beslutade i MOT § 32/2010. I samband med senare beslut
om konteringsbudget kommer attestanter i sin helhet att ses över.
_______

TPN § 4

Dnr TPN 17/2011

Sammanträdesdagar 2011
Teknik- och plannämndens beslut
Teknik- och plannämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2011
enligt bilaga.

