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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) 
Jens Jörgensen (M) 
Kent Ballovarre (S) 
Malin Bengtsson (S) 
Lars Henriksson (C) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) ers: Helen Bengtsson (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Stella Käll (M) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Matilda Dunfjäll, utredare 
Lars Nilsson, räddningschef 
Carolin Stjernqvist, § 82 
Anna-Lena Åström, karttekniker, § 83 
Kristin Täljsten, VA-chef, § 83–84 
Hjalmar Larsson, VA-ingenjör, § 83–84 
Jeanette Karlsson, ekonom, § 89 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 78 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Malin Bengtsson (S) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 79 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 80 Strategisk information 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om följande:  

• Hvita Korset-byggnaden och rivningsprocessen 
• Styrgruppsmöte 
• Energibesparande åtgärder 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 81 Information om byggnation av Linnéskolan 
Ärendenummer TN 2019/35 
 

Information 
Fastighetschefen informerar om byggnationen av Linnéskolan. 

• Bygglovet beviljat 
• Förhandling om startbesked pågår 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 82 Arbetsmiljöuppföljning till och med juli månad 
2022 
Ärendenummer TN 2022/33 
 

Information 
HR-specialisten redovisar sjukfrånvaron mellan januari och juli 2022. Totalt 5,9 
% sjukfrånvaro hittills 2022. Störst andel sjukfrånvaro är mellan 2-14 dagar. 
Till och med den 31 augusti har 23 medarbetare slutat inom förvaltningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 83 Revidering av VA-verksamhetsområden för 
kommunalt vatten och avlopp 
Ärendenummer TN 2022/137 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att anta revidering av verksamhetsområden 

enligt förslag daterat 2022-06-27. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett VA-verksamhetsområde är det område där kommunen har skyldighet att 
leverera en viss vattentjänst. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
ska kommunen bestämma det verksamhetsområde där kommunala vattentjänster 
ska finnas och det ska framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet 
innefattar. De vattentjänster som är aktuella är dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten, uppdelat på dagvatten gata och dagvatten fastighet. 
Verksamhetsområdena för kommunalt vatten och avlopp ligger till grund för att 
Älmhults kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) samt 
att VA-taxan ska kunna tillämpas. 
Revideringen av VA-verksamhetsområdena beror på att Älmhult expanderar och 
flera fastigheter har anslutits till kommunalt vatten och avlopp, vilket har gjort 
att verksamhetsområdena har utökats. Vi har även tittat över befintliga områden 
för att se så att alla fastigheter tillhör rätt verksamhetsområde. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-27 

• Förteckning med fastighetsbeteckningar inom VA-verksamhetsområden 
daterad 2022-06-28 

• Kartor daterade 2022-06-17 för områdena: Älmhult östra, Älmhult västra, 
Älmhults södra, Älmhult norra, Värpeshult, Virestad, Stenbrohult-Råshult, 
Ryfors, Pjätteryd, Möckelsnäs, Liatorp, Häradsbäck, Hallaryd, Göteryd, 
Fanaholm, Eneryda, Diö, Delary samt Boastad.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom  
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 84 Vattenförsörjning till Diö 
Ärendenummer TN 2022/82 
VA-chefen informerar om framtida projekt avseende vattenförsörjning till Diö. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 85 Vägunderhåll i Boastad före detta 
sommarstugeområde 
Ärendenummer TN 2022/45 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Överta vägunderhållet för de vägar där kommunen är markägare i tidigare 

sommarstugeområdet i Boastad, i enlighet med bifogad karta från och med 
2023-01-01.  

2. Beslutet ersätter tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 41. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Boastad Samfällighetsförening har inkommit med en skrivelse med förfrågan om 
att Älmhults kommun ska ta över vägunderhållet i Boastad. Tekniska nämnden 
fattade 2022-04-261 beslut om att tekniska förvaltningen ska ta över 
vägunderhållet i Boastad med start 2023-01-01. 
Boastad Samfällighetsförening inkom 2022-07-06 med en ny skrivelse med 
förfrågan om att Älmhults kommun ska ta över vägunderhållet i en utökad del av 
Boastad. 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden övertar vägunderhållet för 
vägarna på kommunal mark i tidigare sommarstugeområdet i Boastad, i enlighet 
med bifogad karta och ersätter tekniska nämndens beslut 2022-04-26, § 41. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 

• Karta daterad 2022-07-19 

• Skrivelse om vägunderhåll från Boastads Samfällighetsförening daterad 
2022-07-06 

 
 

1 § 41 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Teknisk chef  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 86 Avgift för trafikanordningsplaner och 
grävtillstånd 
Ärendenummer TN 2022/169 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden antar Bilaga 4 – taxor och avgifter daterad 2022-10-05 

och översänder den till budgetberedningen för sammanställningen. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår en avgift för grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner om 1 500 kronor. Avgifterna skulle generera inkomster 
om 300 000 kr per år för tekniska nämnden.  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30 

• Bilaga 4 – Taxor och avgifter för år 2023 daterad 2022-10-05 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Budgetberedningen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 87 Svar på granskning av kvaliteten inom 
måltidsverksamheten 
Ärendenummer TN 2022/110 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden antar tekniska förvaltningens förslag till yttrande som sitt 

eget. 
2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda hur systematiska mätningar 

skulle kunna genomföras för att mäta kvaliteten inom måltidsverksamheten. 
3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med 

information om hur utvecklingen för samverkansformerna med de 
mottagande verksamheterna fortskrider samt hur iakttagelser ska resultera i 
förbättrande åtgärder. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisorerna inkom 2022-06-15 med en granskning av tekniska 
nämndens måltidsverksamhet. Kommunrevisionen bedömer i granskningen att 
tekniska nämnden inte säkerställer en tillräcklig kvalitet inom 
måltidsverksamheten samt att policy och handlingsplaner är utdaterade och inte 
används av verksamheterna.  
I tekniska förvaltningens förslag till yttrande ingår också två uppdrag till 
förvaltningen. 

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda hur systematiska 
mätningar skulle kunna genomföras för att mäta kvaliteten inom 
måltidsverksamheterna. 

• Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med 
information om hur utvecklingen för samverkansformerna med de 
mottagande verksamheterna fortskrider samt hur iakttagelserna ska 
resultera i förbättrande åtgärder. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-27 

• Förslag till yttrande daterad 2022-09-27 

• Missiv till granskning av måltidsverksamheten daterad 2022-06-14 

• Granskningsrapport 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 88 Hantering av Nicklagårdens restaurang 
Ärendenummer TN 2022/166 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta: 
1. Uppdra till förvaltningen att klarlägga alternativ för Nicklagårdens 

restaurang och redovisa detta till nämnden senast i januari månad 2023. 
2. Uppdra till förvaltningen att erbjuda inlösen av måltidskuponger inköpta vid 

Nicklagårdensrestaurang till priset av 2020 års taxa (85 kronor). 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med pandemin 2020 beslutades att Nicklagårdens restaurang skulle 
stängas, dels för att vårdboendet stängdes helt för besök under pandemin och 
dels för att minska smittspridning i samband med måltiderna. Detta beslut har 
medfört att restaurangen är stängd och att det finns behov av ett nytt beslut för 
att ta ställning till restaurangens framtid och nyttjande av lokalen. Vidare finns 
också ett behov av att hantera frågan om inlösen av måltidskuponger som är 
köpta i Nicklagårdens restaurang. 
Förslaget är att dels förvaltningen får ett uppdrag att klarlägga vilka framtida 
användningsalternativ som finns för Nicklagårdens restaurang samt erbjuda 
inlösen av måltidskuponger enligt taxan fastställd till 2020. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten 
 
 

19



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 89 Delårsrapport 2 år 2022 
Ärendenummer TN 2022/163 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner delårsrapport 2 för skatteverksamheten och 

taxeverksamheten, daterade 2022-09-19, och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen för sammanställning. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens budget för år 2022 är 94,6 mnkr. Prognosen för år 2022 är 
en budget i balans efter att föreslagna åtgärder är genomförda.  
När det gäller VA är budgeten i balans, men med en prognos på -3 mkr innebär 
det att tidigare års underskott byggs på ytterligare med 3 mkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

• Delårsrapport 2 för skatteverksamheten daterad 2022-09-19 

• Delårsrapport 2 för taxeverksamheten daterad 2022-09-19 

• Utförlig delårsrapport 2 för skatteverksamheten daterad 2022-09-16 

• Bilaga 1 – Resultatmål daterad 2022-10-05 

• Bilaga 2 – Investeringsredovisning anslag för taxeverksamheten daterad 
2022-09-16 

• Bilaga 3 – Investeringsredovisning ram för taxeverksamheten daterad 2022-
09-16 

• Bilaga 4 – Redovisning av VA-verksamheten daterad 2022-08-12 

• Bilaga 5 – Investeringsredovisning anslag för skatteverksamheten daterad 
2022-09-16 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Bilaga 6 – Investeringsredovisning ram för skatteverksamheten daterad 2022-
09-16 

• Bilaga 7 – Resultat och balansräkning för taxeverksamheten daterad 2022-09-
16 

• Bilaga 8 – Åtgärdsplan för ekonomi i balans daterad 2022-09-16 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 90 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2022/6 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordföranden och tjänstemän enligt den delegeringsordning som tekniska 
nämnden har antagit. Beslut som fattas av delegat ska redovisas på nämndens 
närmast efterföljande möte.    
 

Beslutsunderlag 
• Sammanställd förteckning över delegeringsbeslut till tekniska nämnden 

daterad 2022-10-05   
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen och finner 
att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-10-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 91 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2022/7 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas tekniska nämnden för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Kommunstyrelsen § 146/2022 – Ansökan om planbesked för IKEA 4 
m.fl. 

2. Kommunstyrelsen § 147/2022 – Detaljplan för folkparken m.fl. 
3. Miljö- och byggnämnden § 90/2022 – Ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av skola – Läroverket 30 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2022-10-05 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen och finner 
att nämnden beslutat så. 
_____ 
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