
 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15   

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

Tekniska nämnden  2021-06-15 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, klockan 13:30–15:30. Sammanträdet genomfördes på 
distans. 
 

Paragrafer 
73-83 
 

Utses att justera 
Staffan Ferm (S) 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 2021-06-16.  
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Christoffer Mowide 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Roland Johansson (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Staffan Ferm (S) 
 

  

1



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2021-06-15 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-06-17 2021-07-09 

Anslagstid  
2021-06-18 – 2021-07-08  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Tekniska förvaltningen   
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) (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) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars Ingvert (S) ers: Helen Bengtsson (S) (Deltog på distans) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Göran Widing (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, § 73-76 (Deltog på distans) 
Lars Lund, fastighetschef, § 77-78 (Deltog på distans) 
Kristin Täljsten, VA-chef, § 79, 81 (Deltog på distans) 
Filip Lazarov, ekonom, § 81 (Deltog på distans) 
 

Övriga deltagande 
Kristina Simonsson Rundqvist, konsult, § 79 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 73 Val av justerare 
 

5 
§ 74 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 75 Strategisk information 

 

7 
§ 76 Samverkansavtal om övergripande 

ledningskapacitet för räddningsinsatser 

2021/78 

8 - 9 

§ 77 Upphandlingsform för Linnéskolan etapp 2 
2019/35 

10 
§ 78 Tilldelningsbeslut för Linnéskolan etapp 1 

2019/35 

11 - 12 
§ 79 Uppdrag om taxeföreskrifter för VA-taxa 

2020/128 

13 - 14 
§ 80 Ekonomisk uppföljning till och med maj månad 

2021 

2021/83 

15 

§ 81 Äskande av budgetram 2022 
2021/62 

16 - 18 
§ 82 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/23 

19 
§ 83 Meddelande till tekniska nämnden 

2021/7 

20 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 73 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Staffan Ferm (S) till justerare jämte ordförande. 
_____ 

5



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 74 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 75 Strategisk information 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om fastigheten Silverdalen som är i behov av 
renovering. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 76 Samverkansavtal om övergripande 
ledningskapacitet för räddningsinsatser 
Ärendenummer TN 2021/78 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Godkänna upprättat förslag till avtal avseende räddningstjänstsamverkan med 

systemledning med övergripande ledning vid räddningsinsatser med 
tillhörande ekonomisk kalkyls samt 

2. Godkänna upprättat förslag till avtal avseende regional insatsledare för 
Kronoberg med tillhörande ekonomisk kalkyl samt 

3. Ge räddningschefen delegation att underteckna avtalen och mindre 
förändringar som kan ske. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samarbetsavtalet räddningstjänstsamverkan syftar till att möta förändrad 
lagstiftning där myndigheten för samhällsskydd och beredskap genom föreskrift 
kommer att ställa krav på övergripande ledning och hur den skall vara 
uppbyggd.  
Målet är att stärka upp ledningsförmågan över ett större geografiskt område och 
att enklare och snabbare nyttja varandras resurser effektivare vid händelser som 
kräver en snabb och kraftig uppbyggnad på skadeplats.  
 

Beslutsunderlag 
 Utkast till avtal om RIL Kronoberg daterat 2021-05-19 

 Samarbetsavtal övergripande ledning FGKHYVV 

 Ekonomiska rutiner FGKHYVV 

 Budgetkalkyl RIL Kronoberg 

 Presentation kring systemledning 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare 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 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 77 Upphandlingsform för Linnéskolan etapp 2 
Ärendenummer TN 2019/35 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Upphandlingen av Linnéskolan etapp 2 genomförs i samverkansformen 

partnering. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår att upphandling av ombyggnationen av 
Linneskolan etapp 2 i en totalentreprenad genom samverkansform partnering. 
Upphandlingen består av dels ett fast pris dels ett rörligt pris inom ramen för 
samverkansformen partnering. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 
 

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 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 78 Tilldelningsbeslut för Linnéskolan etapp 1 
Ärendenummer TN 2019/35 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tilldela entreprenaden för tillbyggnation av Linnéskolan etapp 1, till det 

vinnande anbud och lägst pris som lämnats av entreprenör 2. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut och antagen lokalförsörjningsplan 
har tekniska nämnden genomfört upphandling av tillbyggnad för Linnéskolan 
etapp 1.  
Upphandlingen är gjord inom ramen för LOU och avser en totalentreprenad. 
Genom konkurrensutsättningen har två anbud inkommit och utvärderingen har 
skett med utgångspunkten lägsta pris. 
Tidsplanen är att tillbyggnaden ska var inflyttningsklart till höstterminens start 
2023.   
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-15 
 

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. 
_____ 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 79 Uppdrag om taxeföreskrifter för VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram taxeföreskrifter i enlighet med 

Svenskt Vattens basförslag och att taxan höjs i enlighet med vad som föreslås 
i rapporten om översyn av VA-taxa. Förslag till taxeföreskrifter ska redovisas 
för tekniska nämnden i september 2021. 

2. Överlämna förslaget till budgetberedning att ta hänsyn till för budget 2022. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens Va-taxa. Utredningen har visat att Va-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.  
Både anläggningstaxan (som finansierar utbyggnad av nya bostadsområden) och 
brukningstaxan (som finansierar investering och drift av alla Va-anläggningar, t. 
ex vattenverk och reningsverk) behöver höjas för att finansiera framtida 
investeringar och löpande drift inom Va-verksamheten.  
Anläggningstaxa behöver fr. o. m 2022 höjas med i genomsnitt 46 % och fr. o. m 
2023 med i genomsnitt 33 %.  
Intäkterna från brukningstaxan behöver fr. o. m 2022 höjas med i 38 %, 12 % 
inför 2023 och 5 % inför 2024.  
Den nya taxan bör baseras på Svenskt vattens (branschorganisation för Sveriges 
VA-organisationer) basförslag som är juridiskt prövad.      
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 

 Utredning om översyn av VA-taxan daterad 2021-04-14  

 Tekniska nämnden § 66/2021 – Information om Va-taxa 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Tekniska nämnden § 46/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 

 Tekniska nämnden § 32/2021 – Information om Va-kostnadsutredning 
 

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 
Tekniska förvaltningen 
För kännedom 
Budgetberedningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 80 Ekonomisk uppföljning till och med maj 
månad 2021 
Ärendenummer TN 2021/83 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner redovisningen och förvaltningens förslag till åtgärder. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har sammanställt en rapport över tekniska nämndens 
(hädanefter nämnden) driftbudget till och med maj månad 2021. Prognosen för 
tekniska nämndens budget för år 2021 visar vid maj månads rapportering ett 
underskott om 657 tkr. 
Förvaltningen bedömer att underskottet ligger inom ramen för interna åtgärder 
för att nå en budget i balans till årets slut. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-11 

 Månadsrapport till och med maj år 2021 daterad 2021-06-11 

 Bilaga till månadsrapporten daterad 2021-06-11 
 

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 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 81 Äskande av budgetram 2022 
Ärendenummer TN 2021/62 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Investeringsbudget enligt bil 1a) minskas 2022 med 38 265 Tkr enligt bilagt 

dokument ”Alliansens yrkande 2”. 
2. Investeringsram 2022-2024 minskas med 10 miljoner 2022, 20 miljoner 

2023, och 20 miljoner 2024 enligt bilagt dokument ”Alliansens yrkande 3”. 
3. Tekniska nämnden yrkar på att full kostnadsersättning skall utgå till 

nämnden för påförda kapitaltjänster och ökade driftskostnader vid beslut om 
genomförande av samtliga detaljplaner. 

4. I övrigt i enlighet med tekniska förvaltningens förslag. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningens förslag till budget för 2022, daterat 2021-06-03 pekar 
på ett sammantaget behov av en utökad ram med 10 747 tkr för att klara ställt 
uppdrag. 
Beredningen av budgetförslaget har föregåtts av omfattande utredningsarbetet 
som redovisats till nämnden löpande främsta avseende kost och VA 
verksamheten. Därtill har olika rapporter och redovisningar genomförts i olika 
sakområden så som enskilda väger, ansvar för busskurer tillförda 
exploateringsområden och offentliga nybyggnationer med mera. Vidare har det 
genomförts en budgetdialog med tekniska nämnden den 20 april samt att ett 
utkast till budgetförslag har redovisats vid tekniska nämndens sammanträde den 
18 maj. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03 

 Budgetförslag tekniska nämnden 2022 slutlig daterad 2021-06-03 

 Bilaga 1a – Budget investeringsanslag 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Bilaga 1b – Projektbeskrivning för investeringsanslagen 

 Bilaga 2a – Budget investeringsram 

 Bilaga 2b – Projektbeskrivning investeringsram 

 Bilaga 3 – budget exploateringsanslag 

 Bilaga 4 – Avgifter och taxor 

 Bilaga 5a – Budget investeringsanslag VA 

 Bilaga 5b – Projektbeskrivning investeringsanslag VA 

 Bilaga 6a – Budget investeringsram VA 

 Bilaga 6b – Projektbeskrivning investeringsram VA 

 Bilaga 7 – Driftbudget 

 Alliansens yrkande 2 

 Alliansens yrkande 3 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Kent Ballovarre (S), Staffan Ferm (S) och Lars Ingvert (S) yrkar bifall till 
tekniska förvaltningens förslag till beslut. 
Roland Johansson (M), Jens Jörgensen (M), Lars Henriksson (C) och Lars-
Gunnar Gustafsson (L) yrkar följande: 

1. Investeringsbudget enligt bil 1a) minskas 2022 med  
39 865 Tkr enligt bilagt dokument ”Yrkande 2”. 

2. Investeringsram 2022-2024 minskas med 10 miljoner 2022, 20 miljoner 
2023, och 20 miljoner 2024 enligt bilagt dokument ”Yrkande 3”. 

3. Tekniska nämnden yrkar på att full kostnadsersättning skall utgå till 
nämnden för påförda kapitaltjänster och ökade driftskostnader vid beslut 
om genomförande av samtliga detaljplaner. 

4. I övrigt i enlighet med tekniska förvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johansson (M) med fleras yrkande.  
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Kent 
Ballovarre (S) med fleras yrkande. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ordförande finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Roland 
Johansson (M) med fleras yrkande. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 82 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 2021-06-04  
 

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

 2021-06-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 83 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. Kommunstyrelsen § 96/2021 – Antagande av detaljplan för Sjögård 2 
2. Delegeringsbeslut om ställföreträdande förvaltningschef för tekniska 

förvaltningen 
3. Drift- och investeringsplan för kommunens busshållsplatser 
4. Kommunfullmäktige § 77/2021 – Tekniska nämndens äskande om medel 

för byggnation av Linnéskolan etapp 1 
5. Kommunfullmäktige § 76/2021 – Riktlinjer för sociala medier 
6. Kommunfullmäktige § 69/2021 – Avsägelse från uppdraget som ersättare 

i tekniska nämnden 
7. Kommunfullmäktige § 72/2021 – Val till uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden efter Staffan Wyke (M) 
 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-05-26 
 

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