
Sammanträdesprotokoll

2021-04-20 

Utdragsbestyrkande 

Tekniska nämnden  2021-04-20 

Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30–16:00. Sammanträdet genomfördes via 
digital mötestjänst. 

Paragrafer 
42-57

Utses att justera 
Kent Ballovarre (S) 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult Kommunhuset, Älmhult 2021-04-28 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   

Christoffer Mowide 

Ordförande  ____________________________________   
Roland Johansson (M) 

Justerande  ____________________________________   
                   Kent Ballovarre (S) 

1



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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2



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) (deltog på distans) 
Helen Bengtsson (S) (deltog på distans) 
Kent Ballovarre (S) (deltog på distans) 
Staffan Ferm (S) (deltog på distans) 
Jens Jörgensen (M) (deltog på distans) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) (deltog på distans) 
Lars Henriksson (C) (deltog på distans) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Staffan Wyke (M) (deltog på distans) 
Michael Öberg (MP) (deltog på distans) 
 
Tjänstemän  
Anders Nyberg, teknisk chef (deltog på distans) 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare (deltog på distans) 
Lars Nilsson, räddningschef, § 42-45 (deltog på distans) 
Johan Karlelid, brandingenjör, § 42-45 (deltog på distans) 
Cecilia Blidö, kostchef, § 47(deltog på distans) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 42 Val av justerare 
 

5 
§ 43 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 44 Strategisk information 

 

7 
§ 45 Workshop om handlingsprogram om lag om 

skydd mot olyckor 

2021/46 

8 

§ 46 Information om VA-kostnadsutredning 
2020/128 

9 
§ 47 Revidering av måltidspolicy (tidigare 

kostpolicy) 

2021/41 

10 - 11 

§ 48 Information om plats för Reko-ringen 
2021/49 

12 
§ 49 Utredning om måltidsverksamheten 

2020/47 

13 - 14 
§ 50 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 

2021/36 

15 - 16 
§ 51 Utlåtande om upplåtelse av offentlig plats på 

köpmantorget 

2021/44 

17 - 18 

§ 52 Revidering av delegeringsordningen 
2021/48 

19 
§ 53 Uppdrag om cykelpassage under väg 23 

2021/40 

20 - 21 
§ 54 Plan för dataskyddsarbete 

2020/101 

22 - 23 
§ 55 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/23 

24 
§ 56 Meddelande till tekniska nämnden 

2021/7 

25 
§ 57 Extra sammanträde 

 

26 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 42 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Kent Ballovarre (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 43 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Lägga till ärendet om Extra sammanträde. I övrigt godkänns dagordningen. 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden lägger till ärendet om Extra 
sammanträde.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 44 Strategisk information 
 

Information 
 Tekniska chefen informerar om följande:  

 Hantering av delårsrapport 1 

 Hanteringen av uppdragen om rivning av Hvita korset, Godsmagasinet och 
Hagapark 

 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 45 Workshop om handlingsprogram om lag om 
skydd mot olyckor 
Ärendenummer TN 2021/46 
 

Information 
2021 trädde en ny lag om skydd mot olyckor i kraft som innebär att kommunen 
måste revidera sitt handlingsprogram för plan om skydd mot olyckor under 
2021. Som en del i detta arbete genomförs en workshop tillsammans med 
tekniska nämnden inför revidering av handlingsprogrammet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 46 Information om VA-kostnadsutredning 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Information 
VA-chefen tillsammans med en konsult informerade tekniska nämnden om VA-
kostnadsutredningen på tekniska nämndens budgetdialog på förmiddagen den 20 
april 2021. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 47 Revidering av måltidspolicy (tidigare 
kostpolicy) 
Ärendenummer TN 2021/41 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Remittera måltidspolicyn till utbildningsnämnden och socialnämnden för 

yttrande senast den 2 juni 2021. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77,1 är i behov av revidering. Tekniska nämnden har uppdragit åt tekniska 
förvaltningen att revidera policyn. 
En revidering av kostpolicyn har utförts och en ny policy har utformats med 
titeln Måltidspolicy. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska nämndens beslut 2020-04-28, § 40 

 Förslag till måltidspolicy daterad 2021-03-30  
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ärendet remitteras till utbildningsnämnden och 
socialnämnden för svar senast den 2 juni 2021. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 

 
1 Dnr KS 2012/202 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 48 Information om plats för Reko-ringen 
Ärendenummer TN 2021/49 
 

Information 
Reko ringen är en organisation som syftar till att skapa en plattform för 
konsumenter och producenter att mötas för att sälja och köpa lokalproducerade 
varor utan mellanhänder. I dagsläget finns cirka 220 Reko-Ringar runt om i 
Sverige. Älmhults Reko-ring består under vinterhalvåret av cirka 25 
producenter, under sommarsäsongen tillkommer ytterligare cirka 10 
producenter. Konsumenter bokar de råvaror de vill köpa via en lokal 
Facebookgrupp och utlämning sker på Älmhults torg. Utlämning sker året runt, 
torsdagar jämna veckor mellan klockan 17,30 -18,30.  
Då utlämningsverksamheten stundtals bildar långa köer som behöver kunna 
sprida ut sig på grund av Corona samt den växande verksamheten har detta 
resulterat i att torgytan för närvarande är för liten.   
Förvaltningen har därför godkänt möjligheten att under utlämningstiden 
(varannan torsdag 17,30 -18,30) använda delar av Norra Torggatan till 
försäljning. Detta motiveras genom att Reko-Ringen är en populär och välbesökt 
målpunkt som lockar många konsumenter till centrum. Representanter för 
handlarna har uttryck att det är mycket viktigt att Reko-Ringen blir kvar i 
centrum då många besökare även passar på att göra andra ärenden i byn i 
samband med varuutlämningen.  
Allmänheten kommer uppmärksammas på den tillfälliga avstängningen genom 
kommunens normala informationskanaler.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 49 Utredning om måltidsverksamheten 
Ärendenummer TN 2020/47 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden tar emot rapporten och lägger den till handlingarna.   
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har uppdragit Tekniska förvaltningen att utreda vilka kök 
som ska renoveras och vara kvar1. Vidare har en översyn skett av organisering, 
rutiner och kostnader för att nå en budget i balans. Tekniska förvaltningen har 
genomfört utredningen och överlämnar den till tekniska nämnden för politisk 
hantering. 
 

Beslutsunderlag 
 Rapport: Utredning av kostverksamheten daterad 2021-03-30.   

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06. 

 Tekniska nämndens beslut 2020-06-23, § 64.  
 

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. 
_____ 
 
 
 
 

 
1 Tekniska nämnden 2020-06-23, § 64 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kostchef  
Fastighetschef  
Teknisk Chef  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 50 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 
Ärendenummer TN 2021/36 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar följande: 
1. För att öka flexibiliteten ändras de tre befintliga tidsperioderna till att 

upplåtelse istället sker per månad. Avgiften för upplåtelse ska vara 1500 kr 
per månad vilket speglar taxan för helårsuppställning. 

2.  Att i mån om plats och kapacitet möjliggöra två platser att tillgå på 
Köpmantorget för att bedriva icke-mobil kioskverksamhet. Verksamheten 
måste förhålla sig till plan-och bygglagen (PBL 2010:900 9 kap. 3 §) om 
undantag för ekonomibyggnader m.m. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare beslutats att matvagnar ska vara ett permanent inslag i 
stadsmiljön och i dagsläget finns 6 stycken platser avsedda för matvagnar på 
stortorget i Älmhult. 
Förvaltningen får löpande förfrågningar av personer som vill placera ut sin 
matvagn men kraven och processen upplevs av många som övermäktig. 
I dagsläget finns ingen matvagn utplacerad på torget. För att fler ska våga ta 
steget och satsa på en matvagn i Älmhult föreslår vi följande förändringar och 
förenklingar: 

˗ Delegation att besluta om upplåtelse av offentlig plats för matvagnar ges 
till Teknisk chef. (Förändring i delegationen beslutas i separat ärende). 

˗ Polistillstånd för att placera ut 6 stycken matvagnar på torget söks av 
kommunen istället för av varje enskild matvagn. 

˗ För att öka flexibiliteten ändras tidsperioderna istället till att upplåtelse 
sker per månad.  

 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutet så. 
_____ 

16



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 51 Utlåtande om upplåtelse av offentlig plats på 
köpmantorget 
Ärendenummer TN 2021/44 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Den icke mobila glasskiosken får placeras på Köpmantorget. 
2. Taxan för matvagnar även gäller för glasskiosken.  
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I tekniska nämnden 2019-03-26 beslutades att matvagnar får placeras på torget 
under förutsättning att de flyttas dagligen.  
En förfrågan om utplacering av en glasskiosk har inkommit från Ingemar 
Ljungkvist som driver Möckelsnäs Trädgård & Kulturcentrum.  
Detta ärende skiljer sig från övriga matvagnar i och med att denna kiosk ej är 
mobil utan står utplacerad under hela upplåtelseperioden, även kvälls- och 
nattetid. 
Tekniska förvaltningen anser att Köpmantorget är den mest lämpliga placeringen 
för en icke-mobil kioskverksamhet då matvagnar tidigare varit placerade på ytan 
och därför finns el att tillgå. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26. 

 Bilaga 1 - bilder 
 

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  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 52 Revidering av delegeringsordningen 
Ärendenummer TN 2021/48 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Fastställa delegeringsordningen daterad 2021-04-13. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har fått befogenhet att besluta i vissa frågor av 
kommunfullmäktige genom reglemente. Tekniska nämnden kan i sin tur 
delegera möjligheten att besluta till tekniska förvaltningen och har gjort så i en 
delegeringsordning.  
Tekniska förvaltningen föreslår att delegeringsordningen revideras för att 
möjliggöra ett nytt arbetssätt gällande matvagnar i Älmhults tätort. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 

 Förslag till reviderad delegeringsordning daterad 2021-04-13 
 

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 
Nämndsekreterare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 53 Uppdrag om cykelpassage under väg 23 
Ärendenummer TN 2021/40 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda en säker cykelpassage 

under/över väg 23. Uppdraget ska återredovisas senast 2021-08-30. 
2. Skicka förslaget till kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens ordförande har lämnat in en skrivelse om att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att utreda en säker cykelpassage under/över väg 23 med 
följande motivering:  

Det sista halvåret har jag motionerat mycket med olika cykelrundor i den 
trakt jag bor. Jag har då dagligen passerat väg 23 på cykelvägen vid 
golfbanan i Älmhult. Denna cykelväg går rakt över väg 23 där 
hastigheten för bilar är 100 km. Bilarna som kommer kör här väldigt fort 
och många gånger med än högre hastighet.  
Jag vill härmed ge förvaltningen nämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten att bygga en passage under väg 23. Undersöka kostnader och 
tillstånd för att genomföra detta. Samtidigt kan förvaltningen titta på som 
ett alternativ göra en cykelväg utmed väg 23 fram till den tunnel som 
finns i jämnhög med IKEA Varuhus.  
Under de senaste åren har det byggts en hel del nya villor i trakten andra 
sidan väg 23 mot Tingsrydshållet. De föräldrar som har barn kan 
omöjligen våga skicka dem på den cykelväg som finns.  
Om möjligt bör utredningen vara klar under första halvåret 2021. 
Det är också mycket viktigt att Älmhults Kommun lämnar in detta i den 
Länstransportsplan som är på gång i mitten av april   månad 2021.  

 

Beslutsunderlag 
 Ordförandeskrivelse daterad 2021-04-01  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Henriksson (C) och Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska nämnden lägger 
till att det kan vara en passage som kan gå över väg 23. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars 
Henriksson (C) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska chefen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 54 Plan för dataskyddsarbete 
Ärendenummer TN 2020/101 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Anta verksamhetsplan för tekniska nämndens dataskyddsarbete daterad 

2021-01-29. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ansvarar för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
nämndens verksamhetsområde. Tekniska nämnden har gett tekniska 
förvaltningen i uppdrag att upprätta en plan för dataskyddsarbete inom tekniska 
nämndens verksamhetsområde1.  
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för 
dataskyddsarbete med utgångspunkt i nämndens ansvar för 
personuppgiftsbehandlingar.  
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 

 Verksamhetsplan för tekniska nämndens dataskyddsarbete daterad 2021-01-
29 

 Tekniska nämndens beslut 2020-12-15, § 137  
 

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. 
_____ 

 
1 Tekniska nämndens beslut 2020-12-15, § 137 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 55 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2021/23 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Redovisningen godkänns. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper enligt 
fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas för 
nämnden.  
Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose tekniska 
nämndens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut ska 
vinna laga kraft.  
Redovisningen innebär inte att nämnden får godkänna, ompröva eller fastställa 
delegeringsbeslutet. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering.  
Anmälda delegeringsbeslut biläggs protokollet.   
 

Beslutsunderlag 
 Förteckning över delegeringsbeslut daterad 2021-02-17   
 

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

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 56 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2021/7 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Redovisningen godkänns. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Följande meddelanden har inkommit: 
1. Kommunstyrelsen § 52/2021 – Utbyggnad av Haganässkolan samt 

utvecklande av området 
2. Kommunfullmäktige § 26/2021 – Upphävande av beslut om fondering av 

avgifter för vatten och avlopp 
3. Kommunfullmäktige § 25/2021 – Tilläggsbudget för tekniska nämndens 

övertagande av ansvar för kommunens busskurer 
4. Kommunfullmäktige § 27/2021 – Tillfällig avgiftsbefrielse avseende 

markupplåtelse för uteserveringar 
5. Kommunstyrelsen § 73/2021 – Antagande av detaljplan för Gunnar Gröpe 

1,2 och 4 
 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelande till tekniska nämnden daterad 2021-04-15  
 

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

 2021-04-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 57 Extra sammanträde 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Extra sammanträde hålls den 4 maj 2021. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eftersom tekniska förvaltningen inte haft förutsättningar att sammanställa en 
korrekt delårsrapport behöver tekniska nämnden ha ett extra sammanträde för att 
godkänna och överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden beslutar att sammanträda den 
4 maj 2021.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämndens ledamöter 
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