
 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18   

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

Tekniska nämnden  2021-05-18 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30–17:00. Sammanträdet genomfördes på 
distans. Sammanträdet ajournerades 15:25-15:40. 
 

Paragrafer 
61-72 
 

Utses att justera 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2021-05-24.  
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Christoffer Mowide 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Roland Johansson (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
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Sammanträdesprotokoll

2021-05-18 

Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-06-18 

Underskrift________________ 

Organ 
Tekniska nämnden 

Tillkännagivandet publiceras 
2021-05-26 

Anslagstid 

2021-05-27 – 2021-06-17 

Förvaringsplats för protokollet 
Tekniska förvaltningen, plan 2, 
kommunhuset 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18   

 
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) 
Jens Jörgensen (M) (Deltog på distans) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) (Deltog på distans) 
Lars Henriksson (C) (Deltog på distans) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars Ingvert (S) ers: Staffan Ferm (S) (Deltog på distans) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Göran Widing (M), § 61-67 (Deltog på distans) 
Michael Öberg (MP) (Deltog på distans) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef (Deltog på distans) 
Christoffer Mowide, sekreterare (Deltog på distans) 
Caroline Stjernqvist, HR-specialist (Deltog på distans) § 65 
Kristina Täljsten, VA-chef (Deltog på distans) § 66 
Lars Lund, fastighetschef (Deltog på distans) § 67 
 
 

Övriga deltagande 
Kristina Simonsson Rundqvist, konsult (Deltog på distans) § 66 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 61 Val av justerare 
 

5 
§ 62 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 63 Strategisk information 

 

7 
§ 64 Information om äskande av budgetram 2022 

2021/62 

8 - 9 
§ 65 Arbetsmiljöuppföljning för tekniska nämndens 

verksamheter 

2021/64 

10 

§ 66 Information om VA-taxa 
2020/128 

11 
§ 67 Äskande om medel för byggnation av 

Linnéskolan etapp 1 

2019/35 

12 - 13 

§ 68 Uppdrag att se över fordonsparken 
2021/70 

14 - 15 
§ 69 Uppdrag att se över parkeringssituationen i 

Älmhults tätort 

2021/71 

16 - 17 

§ 70 Förundersökning för yttrande 
2021/69 

18 - 19 
§ 71 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/23 

20 
§ 72 Meddelande till tekniska nämnden 

2021/7 

21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 61 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Lars-Gunnar Gustafsson (L) till justerare jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 62 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 63 Strategisk information 
 

Information 
Roland Johansson (M) informerar om senaste styrgruppsmötet och framför allt 
om projektet om Paradisskolan. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 64 Information om äskande av budgetram 2022 
Ärendenummer TN 2021/62 
 

Tekniska nämndens beslut 
1.   
 

Beslutsnivå 
  
 

Jäv 
 
 

Reservation 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
  
 

Beslutsunderlag 
   
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
 
Beslutsgång 
 
Omröstningsresultat 
 

Protokollsanteckning 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 65 Arbetsmiljöuppföljning för tekniska nämndens 
verksamheter 
Ärendenummer TN 2021/64 
 

Information 
HR-strategen informerar om statistik för arbetsmiljö inom tekniska nämndens 
verksamheter. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 66 Information om VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Information 
VA-chefen informerar om den utredning som genomförts om VA-taxan och 
tekniska förvaltningens förslag.   
_____ 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 67 Äskande om medel för byggnation av 
Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer TN 2019/35 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för tillbyggnad 

av Linnéskolan etapp 1 och slutföra upphandlingen av en tillbyggnad av 
Linnéskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden med 
anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen lokalresursplanen och 
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Deltar ej i beslut 
Helen Bengtsson (S), Kent Ballovarre (S), Lars Ingvert (S) 
 

Protokollsanteckning 
Följande protokollsanteckning har lämnats av ledamöterna för (M), (C) och (L): 
I samband med bygglov har Älmhults Miljö o Byggförvaltning påtalat brister 
med bullerplank mot järnvägen. Om nytt bullerplank måste byggas skall detta i 
ett senare skede betalas av Trafikverket. Dock kan det finnas andra lösningar 
med bullerproblemen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen är i stort behov av en utbyggnad av högstadiet i 
Älmhult. Utredning av behovet har gjorts av Utbildningsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen vilket lett fram till en utbyggnad av Linneskolan i två 
etapper med start av etapp 1 under 2021. Behovet och investeringen är upptagen 
i lokalresursplanen 2020.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 att ge tekniska nämnden i uppdrag 
att upphandla tillbyggnad av Linneskolan 7–9 etapp 1. I kommunfullmäktiges 
beslut ingick  
Tekniska nämnden har inväntat anbudsöppnandet för att kunna äska en så 
rättvisande summa som möjligt.  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige följande:  
1. Tilldela Tekniska nämnden investeringsanslag om 255 mnkr för 

tillbyggnad av Linnéskolan etapp 1. samt att slutföra upphandlingen av en 
tillbyggnad av Linneskolan etapp 1. 

2. Tillbyggnationen ska vara slutförd och överlämnad till 
utbildningsförvaltningen senast 2023-07-30. 

3. Ökade driftkostnader vid utbildningsnämnden och tekniska nämnden med 
anledning av tillbyggnationen, hanteras inom ramen lokalresursplanen och 
budgetprocessen för verksamhetsåret 2023. 

 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-04-27 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 122 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 141  
 

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 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 68 Uppdrag att se över fordonsparken 
Ärendenummer TN 2021/70 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inventera och utreda fordon- och 

maskinpark. Syftet med uppdraget är att förbereda en övergång till fossilfria 
drivmedel för fordon- och maskinparken. Tekniska förvaltningen ska också 
redovisa hur nämnden kan uppfylla kommunens miljöplan för fordons- och 
maskinparken. Uppdraget ska redovisas senast i september 2021. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) lyfte frågan om hållbarheten i tekniska nämndens 
fordonspark på tekniska nämndens sammanträde den 4 maj 2021. 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen 
i uppdrag att se över fordonsparken. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) yrkar att tekniska nämnden lägger till att syftet med 
uppdraget är att förbereda en övergång till fossilfri drift av fordon- och 
maskinpark. Uppdraget ska redovisas senast i september. 
Kent Ballovarre (S) yrkar att inventeringen också ska kopplas till kommunens 
miljöplan. Alltså att det framgår hur vi ska uppfylla miljöplanen för fordons- och 
maskinparken. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars-Gunnar 
Gustafssons (L) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Kent 
Ballovarres (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 69 Uppdrag att se över parkeringssituationen i 
Älmhults tätort 
Ärendenummer TN 2021/71 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda parkeringssituationen i 

Älmhults tätort. Angränsande fastighetsägare ska höras i utredningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens presidium har lyft frågan om parkeringssituationen i 
Älmhults tätort.  
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen 
i uppdrag att utreda parkeringssituationen i Älmhults tätort. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-12 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att angränsande fastighetsägare ska höras i 
utredningen. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 70 Förundersökning för yttrande 
Ärendenummer TN 2021/69 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ge tekniska chefen i uppdrag att föra nämndens talan i ärende AM-46829-

21, gällande förundersökning om miljöbrott. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärende 
Tekniska nämnden har polisanmälts av Miljö- och byggnämnden i Älmhults 
kommun för otillåten miljöverksamhet.  
Enligt anmälan har Älmhults kommun, Tekniska nämnd, t o m den 5 mars 2021 
på fastigheten Älmhults-Slätthult 5:1 i Älmhults kommun lagrat asfalt-, jord- 
och moränmassor direkt på marken utan nederbördsskydd.  Älmhults kommun, 
Tekniska nämnd, har som verksamhetsutövare av oaktsamhet underlåtit att 
anmäla verksamheten till miljö- och byggnämnden enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.  
Då gärningen bedöms ha skett av oaktsamhet i utövningen av näringsverksamhet 
finns förutsättningar för företagsbot utan att någon personligen ställs till ansvar. 
En företagsbot kan utfärdas som ett strafföreläggande och när den förelagda 
näringsidkaren har godkänt strafföreläggandet är händelsen färdigbehandlad och 
godkännandet gäller som en dom som har vunnit laga kraft. 
Storleken på företagsboten är angiven till 50 000 sek. Älmhults kommun, 
Tekniska nämnd, har beretts tillfälle att senast den 19 maj 2021 inkomma med 
svar till Polismyndigheten huruvida företagsbot genom strafföreläggande 
godkänns eller ej.   
Tekniska förvaltningen föreslår följande svar till polismyndigheten:  
Tekniska nämnden har till Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun anmält 
och beviljats tillstånd för lagring av asfalt samt asfaltsåtervinning på fastigheten 
Älmhult-Slätthult 5:1, se Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 
1999-08-16, § 122 samt delegationsbeslut 2006-10-31 § 334/06 (bilaga 1 och 2). 
Miljö- och byggförvaltningen genomförde senaste inspektionen av verksamheten 
2020-05-29, se bilaga 3. Vid inspektionen hänvisar miljö- och 
hälsoskyddsinspektören till tillståndet enligt bilaga 2.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Verksamheten har bedrivits på platsen sedan slutet av 70-talet vilket framgår av 
historiska flygfoton över platsen. Se bilaga 4. 
På grund av ovanstående förnekar Älmhults kommun, Tekniska nämnd, otillåten 
miljöverksamhet i detta avseende. 
 

Beslutsunderlag 
 Förundersökning om miljöbrott daterad 2021-05-04 

 Tjänsteanteckning daterad 2021-05-12 

 Förslag till svar för yttrande om förundersökning om miljöbrott daterad 2021-
05-18  

 Bilagor till svar om förundersökning om miljöbrott daterad 1999-05-19 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden ger tekniska chefen i uppdrag 
att för nämndens talan i denna fråga. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 71 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  

 2021-05-18 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 72 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2021/7 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Redovisningen godkänns. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

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

1. Kommunfullmäktige § 45/2021 – Revidering av riktlinjer för 
styrdokument och revidering av policy för ledning och styrning 

2. Kommunfullmäktige § 49/2021 – Antagande av policy för trygghet, 
säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i Älmhults kommun 

3. Kommunfullmäktige § 50/2021 – Uppföljning av kommunövergripande 
intern kontroll 2020 

4. Kommunfullmäktige § 52/2021 – Årsredovisning 2020 
5. Kommunfullmäktige § 55/2021 – Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020 
6. Kommunfullmäktige § 57/2021 – Svar på motion om att förbättra vägen 

mellan Ljungby och Älmhult 
7. Kommunfullmäktige § 64/2021 – Motion om insatser som ger ökad 

trygghet för cyklister 
 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-05-12 
 

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