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§ 1 Dnr 2020/00341  

Förvaltningschef informerar 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

      

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om Covid 19 situationen på förvaltningen.  
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§ 2 Dnr 2020/00339  

Information om ekonomi 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

      

Bakgrund 

Förvaltningsekonomen redovisar utfallet för tekniska nämnden.  
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§ 3 Dnr 2020/00340  

Aktuella lokalfrågor 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Fastighetschefen informerar om Kultur och fritidsnämndens beslut § 65 

2020-12-15, angående uppsägning av lokaler.  
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Information om kommunens dataskyddsombuds 
granskning av tekniska nämndens registerförteckning 
över behandling av personuppgifter 

Förslag till beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.            

Bakgrund 

Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska 

föra ett register över behandling av personuppgifter som utförts under dess 

ansvar.  

Kommunens dataskyddsombud har under hösten 2020 genomfört en 

granskning av tekniska nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen.   

Granskningen har resulterat i en rapport som generellt visar ett gott resultat. 

Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som behöver 

kompletteras eller justeras för att leva upp till skyldigheten att föra en 

fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

Dataskyddsombudet redovisar ett antal punkter som behöver ses över. I 

något fall kan det behöva fattas beslut i nämnden för att korrigera att 

hanteringen utförs på ett sätt som gör att kraven i dataskyddsförordningen 

efterlevs.  

Beslutsunderlag 

Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 

enligt artikel 30 dataskyddsförordningen.       

 

       

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av registerförteckningen generellt visar 

ett gott resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som behöver 

kompletteras eller justeras för att personuppgiftsansvarig ska efterleva kraven i 

dataskyddsförordningen när det kommer till skyldigheten att föra en fullständig 

registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

 

Mot bakgrund av granskningen som skett och de iakttagelser som gjorts rekommenderar 

dataskyddsombudet att följande punkter ses över.  

 

 Fortsatt arbete med att färdigställa samtliga personuppgiftsbehandlingar i 

registerförteckningen. Enligt uppgift saknas även en del behandlingar i 

registerförteckningen vilka bör föras in i förteckningen snarast medan vissa 

behandlingar ska tas bort. Därutöver ska löpande arbete och uppdatering av 

registerförteckningen ske.  

 Uppdatera berörda behandlingar med korrekta uppgifter om namn och 

kontaktuppgifter till nuvarande dataskyddsombud.  

 Namnet på behandlingen bör utgöra en beskrivning av behandlingen och inte systemet 

som används för behandlingen.  

 Ändamålet för en del behandlingar behöver förtydligas. 

 I de fall behandlingen innefattar känsliga personuppgifter bör registerförteckningen 

kompletteras med uppgift om vilket undantag i dataskyddsförordningen som är 

tillämpligt för att behandlingen ska kunna utföras.  

 Vad gäller laglig grund behöver ett antal av behandlingarna i registerförteckningen ses 

över. Om uppgift av allmänt intresse används som laglig grund för en behandling 

krävs en tydlig koppling till lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som 

har meddelats med stöd av lag eller annan författning.  

 Utifrån dataskyddsförordningen är det av betydande vikt att det finns en gällande 

dokumenthanteringsplan eftersom denna beskriver vilka handlingar som får gallras. 

Personuppgiftsansvarig bör därför prioritera att upprätta en dokumenthanteringsplan.  

 Uppgiften i registerförteckningen rörande vilka mottagare som kommer att ta del av 

personuppgifterna i respektive behandling bör kompletteras. 

 Dataskyddsförordningen ställer krav på att den personuppgiftsansvarige arbetar 

strategiskt med informationssäkerhet. Utöver en övergripande informationsklassning 

av system saknar aktuell verksamhet dokumentation som påvisar hur verksamheten 

kommit fram till vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna på ett 

relevant sätt. 

 

 

 

  



 
 

 

Inledning 

 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 

personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 

fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 

bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 

hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 

av personuppgifter enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. Den översiktliga tillsynsfrågan 

är om personuppgiftsansvarig uppfyller kraven i dataskyddsförordningen genom att föra en 

fullständig registerförteckning.  

 

Avgränsningar 

Tillsynen avser de registerförteckningar som förs av tekniska nämnden. Tekniska nämndens 

behandlingar var vid tiden för granskningarna registrerade i två olika förteckningar men 

planerades att överföras till en gemensam förteckning.   
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombud och representant för 

samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans har gått igenom samtliga behandlingar i tekniska 

nämndens registerförteckningar den 8 och 9 december 2020.  
 
 

  



 
 

 

Dataskyddsförordningen 

De grundläggande principerna 

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principerna som anges i 

artikel 5 dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgiftsansvarig  
 

 måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter, 

 bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål, 

 inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, 

 ska se till att personuppgifterna är riktiga, 

 ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs, 

 ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem 

och så att de inte förloras eller förstörs, 

 ska kunna visa att och hur personuppgiftsansvarig lever upp till dataskydds-

förordningen. 

Dataskyddsförordningen slår fast att det inte är tillräckligt att följa lagen, utan den som är 

ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste också kunna visa att och hur 

personuppgiftsansvarig följer bestämmelserna i förordningen. Det gör personuppgiftsansvarig 

exempelvis genom att ha en fullständig registerförteckning.  
 

Artikel 30 dataskyddsförordningen 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 

av personuppgifter. Detta register ska upprättas skriftligen, vara tillgängligt i elektroniskt 

format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen. 

Registret ska innehålla följande uppgifter. 
 

 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den personuppgifts-

ansvariges företrädare samt dataskyddsombudet. 

 Ändamålen med behandlingen. 

 En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter. 

 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 

ut. 

 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en 

internationell organisation. 



 
 

 

 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av 

uppgifter. 

 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

Utöver ovanstående bör registerförteckningen enligt dataskyddsombudet även innehålla 

uppgift om vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på och vilket 

undantag som har tillämpats om känsliga personuppgifter behandlas. Detta för att 

personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt artikel 5 p. 2 

dataskyddsförordningen.  



 
 

 

Iakttagelser och bedömning 

Inledningsvis vill dataskyddsombudet påpeka att nämnden är personuppgiftsansvarig och 

därmed har det yttersta ansvaret för personuppgiftsbehandlingarna som förekommer i dess 

verksamhet. Det ställer krav på att nämndsledamöter och ersättare är aktiva och efterfrågar 

information om förvaltningens arbete kring efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

säkerställer att resurser avsätts för arbetet. 

 

Generellt visar granskningen av tekniska nämndens registerförteckning ett gott resultat. Dock 

finns det anmärkningar på vissa områden i registerförteckningen som måste kompletteras för 

att personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt dataskyddsförordningen.  

 

Vid granskningen har det framkommit att det finns vetskap om ytterligare behandlingar av 

personuppgifter som ännu inte har registrerats i registerförteckningen. Dessutom finns 

behandlingar i registerförteckningen som inte färdigställts. Dessa behandlingar bör föras in i 

registerförteckningen alternativt färdigställas så snart som möjligt. Vid granskningen 

framkom även att vissa behandlingar ska tas bort ur registerförteckningen då de inte längre är 

aktuella eller registrerade vid flera tillfällen.  

 

Tekniska nämndens registerförteckning innehåller personuppgiftsbehandlingar som 

förekommer i IT-system, på lokala lagringsytor samt manuella behandlingar av 

personuppgifter som återfinns i pärmar. Det tyder på att nämnden har tagit ett helhetsgrepp 

kring identifieringen och registreringen av personuppgiftsbehandlingar och inte enbart 

fokuserat på IT-system.   

 

Vad gäller registerförteckningens utformning kan konstateras att förteckningen innehåller de 

uppgifter som artikel 30 p. 1-3 dataskyddsförordningen föreskriver. Vad gäller namn och 

kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är dock det av nämnden tidigare utsedda 

dataskyddsombudet angivet som dataskyddsombud avseende flera av behandlingarna. Denna 

uppgift bör uppdateras.  

 

Utifrån den typ av namn som givits flera behandlingar i registerförteckningen tycks ett antal 

registreringar utgå från de IT-system som förvaltningen använder istället för vilken 

personuppgiftsbehandling som görs. Dataskyddsombudet vill uppmärksamma att det är viktigt 

att registerförteckningen struktureras utifrån personuppgiftsbehandlingar och inte 

verksamhetssystem, då ett verksamhetssystem med största sannolikhet innehåller flera olika 

personuppgiftsbehandlingar med varierande ändamål.  

 

Dataskyddsombudet vill framhålla att ändamålsbeskrivningen i registerförteckningen överlag 

är god. Avseende vissa behandlingar behöver dock syftet med varför personuppgifterna 

behandlas förtydligas så att ändamålet blir specifikt och konkret och gör det möjligt för de 

registrerade att bedöma vad personuppgiftsbehandlingen kan innebära. 

 

I registerförteckningen anges att känsliga personuppgifter förekommer i en del av 

behandlingarna. Det vill säga uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller 

sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som används för att entydigt 

identifiera en person. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga 



 
 

 

personuppgifter, men det finns en rad undantag. I nuläget saknar registerförteckningen 

information om vilket undantag som nämnden anser är tillämpligt för behandlingen. 

Registerförteckningen bör kompletteras med denna information. Observera dock att det under 

rubriken känsliga personuppgifter i registerförteckningen även anges andra integritetskänsliga 

personuppgifter, som är extra skyddsvärda personuppgifter men som inte faller in under det 

generella förbudet. Dessa uppgifter kräver inte att ett undantag är tillämpligt för att nämnden 

ska få behandla dessa.  

 

Artikel 6 dataskyddsförordningen anger sex lagliga grunder som personuppgiftsbehandlingen 

kan grunda sig på. Myndigheter och andra inom offentlig verksamhet använder sig främst av 

grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt 

avtal. Vid granskning har konstaterats att den lagliga grunden i vissa fall behöver justeras 

samt att den lagliga grunden i flera fall är uppgift av allmänt intresse. Dataskyddsombudet vill 

påminna om att om uppgift av allmänt intresse används som laglig grund för en behandling 

krävs en tydlig koppling till lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som har 

meddelats med stöd av lag eller annan författning. Det är viktigt att personuppgiftsansvarig 

kan motivera och argumentera kring vilken rättslig grund som har tillämpats. Observera att 

även sådana frivilliga åtaganden som en kommun gör inom ramen för sin allmänna 

befogenhet ska framgå av gällande rätt, nämligen av det reglemente som fullmäktige utfärdar 

för den ansvariga nämnden. 

 

Vad gäller de förutsedda tidsfristerna för radering hänvisas i registerförteckningen mestadels 

till dokumenthanteringsplan. Enligt uppgift saknas dock dokumenthanteringsplan i nuläget. 

Utifrån dataskyddsförordningen är det av betydande vikt att det finns en gällande 

dokumenthanteringsplan eftersom den beskriver vilka handlingar som får gallras. Om 

verksamheten sparar personuppgifter som egentligen borde ha gallrats strider det mot 

dataskyddsförordningen och den grundläggande principen om lagringsminimering. Detsamma 

gäller om handlingar inte har ett gallringsbeslut då huvudregeln enligt arkivlagen är att bevara 

handlingen. Dataskyddsombudet vill poängtera att det är av största vikt att det finns en aktuell 

och giltig dokumenthanteringsplan och att personuppgiftsansvarig bör prioritera att upprätta 

en sådan.  

 

Gällande rubriken om vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller 

ska lämnas ut till bör registerförteckningen överlag ses över och kompletteras med uppgift om 

främst vilka interna mottagare som kommer att ta del av personuppgifterna i respektive 

behandling. 

 

Enligt artikel 32 dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige vidta tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Härigenom ställer 

dataskyddsförordningen krav på att den personuppgiftsansvarige arbetar strategiskt med 

informationssäkerhet. Av vad som framkommit vid granskningen finns en övergripande 

informationsklassning av system som används i tekniska nämndens verksamhet. Denna 

gjordes tillsammans med IT-avdelningen. Utöver detta saknas dokumentation som påvisar hur 

verksamheten kommit fram till vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna på 

ett relevant sätt. Vidare saknas information i registerförteckningen angående tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder för flera av behandlingarna.  

 



 
 

 

Dataskyddsombudet vill påpeka att arbetet med registerförteckningen kräver ett systematiskt 

och strukturerat arbetssätt för att hålla registerförteckningen uppdaterad. Det är ett 

kontinuerligt arbete som kräver bra interna rutiner och uppföljning. 

 

 

 

 

2020-12-18 

 

Elinor Stenberg, dataskyddsombud 
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§ 4 Dnr 2020/00336  

Information om kommunens dataskyddsombuds 
granskning av tekniska nämndens registerförteckning 
över behandling av personuppgifter 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.        

      

Bakgrund 

Varje personuppgiftsansvarig och, i tillämpliga fall, dennes företrädare ska 

föra ett register över behandling av personuppgifter som utförts under dess 

ansvar.  

Kommunens dataskyddsombud har under hösten 2020 genomfört en 

granskning av tekniska nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen.   

Granskningen har resulterat i en rapport som generellt visar ett gott resultat. 

Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som behöver 

kompletteras eller justeras för att leva upp till skyldigheten att föra en 

fullständig registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

Dataskyddsombudet redovisar ett antal punkter som behöver ses över. I 

något fall kan det behöva fattas beslut i nämnden för att korrigera att 

hanteringen utförs på ett sätt som gör att kraven i dataskyddsförordningen 

efterlevs.  

      

Beslutsunderlag 

Dataskyddsombudets tillsynsrapport om granskning av registerförteckning 

enligt artikel 30 dataskyddsförordningen.     

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande. 
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Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2020 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna        

Bakgrund 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 augusti till 30 november 2020 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 

förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 

verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 

handlingarna.    

 

Förvaltningens bedömning 

Samhällbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.   

  

Beslutsunderlag 
Rapport inkomna synpunkter       

 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



1 (12) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2020-08-01 - 2020-11-30

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 91 91,9%

Öppna 8 8,1%

Totalt 99 100,0%
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2 (12) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 42 42,4%

Svar ej önskat/möjligt 41 41,4%

Autosvar felanmälan 9 9,1%

Mottagningsbekräftelse skickad 6 6,1%

Ingen bekräftelse skickad 1 1,0%

Totalt 99 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 79 79,8%

Sociala medier 17 17,2%

SpeakApp 2 2,0%

Blankett/svarskort 1 1,0%

Totalt 99 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 30 36,1%

Lite 27 32,5%

Mycket 16 19,3%

Inte alls 8 9,6%

Irrelevant 2 2,4%

(blank) 0,0%

Totalt 83 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 56 56,6%

Publicera inte 41 41,4%

Handläggaren beslutar 2 2,0%

Totalt 99 100,0%

43% 

41% 

9% 
6% 1% 

Handläggare
har svarat

Svar ej
önskat/möjligt

80% 

17% 

2% 1% 
Webbplatsen

Sociala medier

SpeakApp

36% 

33% 

19% 

10% 

2% Oklart/förbättri
ngspotential

Lite

Mycket

Inte alls

57% 

41% 

2% 
Publicera

Publicera inte

Handläggaren
beslutar



3 (12) Synpunkter och frågor

 

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 99 100,0%

Totalt 99 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 99 100,0%

Totalt 99 100,0%
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Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 99 100,0%

Biogas 1 1,0%

Fastighet 11 11,1%

Kost 5 5,1%

Park/gata 62 62,6%

Receptionen 13 13,1%

Tekniska nämnden 1 1,0%

VA 5 5,1%

Övrigt Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 1,0%

Totalt 99 100,0%
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 54 44,3%

Fråga 30 24,6%

Förslag 25 20,5%

Felanmälan 10 8,2%

Beröm 3 2,5%

Totalt 122 100,0%
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Klagomål 1 4 5 37 4 3
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Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 87 84,5%

Kost 6 5,8%

Övrigt 4 3,9%

Information/webb 4 3,9%

Delaktighet/inflytande 1 1,0%

Service & tjänster 1 1,0%

Totalt 103 100,0%
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7 (12) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Åtgärdat 20 19,0%

Kommer att åtgärdas 18 17,1%

Framförd till berörd personal 17 16,2%

Ingen åtgärd genomförs 13 12,4%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 12 11,4%

Tas med vid framtida planering 11 10,5%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 7 6,7%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 5 4,8%

Överfört till annat system 1 1,0%

Framförd till ansvariga politiker 1 1,0%

Totalt 105 100,0%
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 54 54,5%

Vill ej bli kontaktad 41 41,4%

Per telefon 3 3,0%

Per brev 1 1,0%

Totalt 99 100,0%
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Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 18

blandat Slutarp/Kinnarp 16672 1

brunnslock Järnvägsgatan/ St olofsgatan 16914 1

F.d Kinnarps förskola. Grusplan i Kinnarp 16768 1

Gång- och cykelbana: Kungsgatan 16825 1

Infart till Liljegårdsgatan 16832 1

Korsningen Nordmannagatan/Marjarpsgatan 16917 1

Nedfallet träd Slutarp 16873 1

Nedskräpning i Plantisparken 16611 1

Park slide Scheelegatan 16861 1

Parkering Dotorpsskolan/förskola 16862 1

parkering Karlebygatan 16960 1

Parkering vid Dotorpsskolan 16895 1

Skylt vid ishallen 16750 1

Åstorp Fåraberget 16844 1

Övrigt: (13.5582075595867,58.1532769245729) 16600 1

Övrigt: (13.6062941740632,58.3035689061227) 16778 1

Övrigt: Alpstigen 16855 1

Övrigt: Falköpingsvägen 14 16797 1

Tas med vid framtida planering 11

Belysning allén mot St Olofs kyrkogård 16874 1

belysning Lekplats mössebergs djurpark 16944 1

Buskage Floby 16823 1

Gatustreck Centrum 16676 1

Gångvägar 16726 1

Hwassgatans övre del 16875 1

Lukt från biogasanläggningen 16799 1

Nödvändigt övergångsställe mellan Nygatan och Östertullsgatan 16877 1

Parkslide i Floby 16866 1

Planeras övergångsställe eller farthinder på hwassgatan? 16629 1

trafiksituationen Korsningen Arkegatan - Fredriksbergsvägen 16886 1

Åtgärdat 20

Eldningsförbud i Falköping 16706 1

16934 1

Falköpings ko i Skoltorp 16696 1

Falköpings kommun har ont om pengar? 16941 1

Flaggor vid Infarten 16686 1

Hundlatrin Tåstorp 16649 1

Häck Vagnmakaren 16718 1

Järnvägstunnel i Stenstorp behöver rensopas 16622 1

Krackgårdsgatan Stenstorp 16880 1
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Lekplatsen i Plantis 16692 1

Lekplatsen Kjellanders väg Sollidsvägen Stenstorp 16733 1

Matsalen på Björktuna 16660 1

Metalldetektor på lekplatsen 16936 1

Mösseberg 16620 1

Parkering Järnvägsgatan 16756 1

Trailern för Sommaren 85 16935 1

Vallen längs Holländargatan 16764 1

Vattentank i Odensberg 16688 1

Ventilation stadshus 16677 1

Vinterbadare 16942 1

Totalt 49
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Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 1

Park/gata Fråga om byggnation 17021 1

 6 - 10 dagar 3

Kost Elever begär smör och fräsch mjölk till Gudhemsskolan16815 1

Park/gata Asfaltering av sträckan Tiarp-Kungslena 16787 1

Parkering Järnvägsgatan 16756 1

Obesvarat 1

Park/gata Krackgårdsgatan Stenstorp 16880 1

Totalt 5
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Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 11 - 15 dagar 4

Kost Elever begär smör och fräsch mjölk till Gudhemsskolan16815 1

Park/gata Asfaltering av sträckan Tiarp-Kungslena 16787 1

Järnvägstunnel i Stenstorp behöver rensopas 16622 1

Åstorp Fåraberget 16844 1

16 dagar + 2

Park/gata Belysning allén mot St Olofs kyrkogård 16874 1

blandat Slutarp/Kinnarp 16672 1

Obesvarat 16

Fastighet Gång- och cykelbana: Kungsgatan 16825 1

Övrigt: (13.5582075595867,58.1532769245729) 16600 1

Övrigt: (13.6062941740632,58.3035689061227) 16778 1

Övrigt: Alpstigen 16855 1

Övrigt: Falköpingsvägen 14 16797 1

Park/gata buskage/häck Bengt Heljesgata vid Vindängen 17029 1

Gata: Bergsliden 16931 1

Gata: Nordfalegatan 14 16899 1

Gata: Västervägen 16742 1

Gustavdalensväg 2 Stenstorp - skötsel 16902 1

Invasiva växter Stenstorp 16946 1

Korsning linnegatan/eriksbergsgatan 16828 1

Krackgårdsgatan Stenstorp 16880 1

sabotage Vilhelmsbergsgatan 16998 1

Stenstorp 17030 1

VA Övrigt: Olof Andersgatan 55 16615 1

Totalt 22
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§ 5 Dnr 2020/00125  

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2020 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Rapporten läggs till handlingarna       

      

Bakgrund 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 augusti till 30 november 2020 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 

förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 

verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 

handlingarna.    

 

Förvaltningens bedömning 

Samhällbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.   

  

      

Beslutsgång 

Rapport inkomna synpunkter. 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande       
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§ 6 Dnr 2020/00342  

Övriga frågor 2021 

Under punkten fanns inget att behandla.     

             

 


