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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) 
Helen Bengtsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Jens Jörgensen (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Lars Henriksson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) ers: Staffan Ferm (S) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Göran Widing (M) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Cecilia Blidö, kostchef, § 87 
Lars Lund, fastighetschef, § 88-90 
Emelie Lindholm, gatuingenjör, § 89-91 
Lars Nilsson, räddningschef, § 92 
Johan Karlelid, brandingenjör, § 92 
Kristin Täljsten, VA-chef, § 93 
Malin Augustsson, VA-ingenjör, § 93 
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Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
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5 
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§ 87 Information om framtidens måltider 

2021/1 

8 - 10 
§ 88 Information om rivningar, försäljningar och 

hyresobjekt för fastighetsbeståndet 

2021/4 

11 
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12 
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2021/101 

13 
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2021/46 

16 - 18 

§ 93 Revidering av VA-taxa 
2020/128 

19 - 20 
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21 - 22 
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4



 Sammanträdesprotokoll  
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Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 84 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Jens Jörgensen (M) utses att justera protokollet. 
_____ 
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Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 85 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 86 Strategisk information 
 

Information 
Ingen information under detta sammanträde. 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 87 Information om framtidens måltider 
Ärendenummer TN 2021/1 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete med projektnamnet 
Framtidens måltider utifrån helhetssyn i måltidsarbetet som ryms inom 
kostverksamhetens uppdrag. Syfte och mål är högre uppfyllnadsgrad av gällande 
riktlinjer för bra måltider, ökad kundnöjdhet, att uppnå god kostekonomi, att 
utifrån ett nationellt perspektiv skapa förutsättningar att i framtiden ligga i 
framkant i det offentliga måltidsarbetet samt även stärka konkurrenskraften som 
arbetsgivare.  
 

Information  
Tekniska förvaltningen har inlett ett utvecklingsarbete som kallas ”Framtidens 
måltider” utifrån helhetssyn i måltidsarbetet vilket ryms inom 
kostverksamhetens tjänsteuppdrag. Framtidens måltider utgör en central del i 
verksamheten för att överträffa matgästens förväntningar med uppdaterade 
moderna matsedlar och hög måltidskvalitet samt att utveckla hållbara och 
långsiktiga former för god kostekonomi.  
Syfte och mål är högre uppfyllnadsgrad av gällande riktlinjer för bra hållbara 
måltider, att uppnå ökad kundnöjdhet, god kostekonomi, möjliggöra goda 
förutsättningar att framtiden ligga i framkant i det offentliga måltidsarbetet 
utifrån ett nationellt perspektiv. Andra väntade effekter är en förstärkt 
konkurrenskraft som arbetsgivare då kompetensförsörjningsgraden av utbildade 
kockar är låg. Kostverksamheten väntar 24 % pensionsavgångar inom en 
femårsperiod varför det är en väsentlig verksamhetsutvecklingsåtgärd att öka 
attraktionskraften och förmågan till kompetensförsörjning. 
Ramar och aktiviteter för framtidens måltider  
Framtidens måltider introduceras för alla matgäster i samband med Offentliga 
måltidens dag 2021-10-21. 
Tvårätters system implementeras 2021-11-08 med matsedel med två 
självständiga maträttsval där en maträtt ska vara klimat-/miljösmart vegetarisk 
varje dag.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Strategisk måltidsplanering för fastställande och värdering av verksamhetens 
status gentemot gällande riktlinjer för att underlätta matsedelsplanering och 
kökens praktiska arbete:  

 upphandling av viltkött genomförd för att möjliggöra ökad variation av 
klimatsmarta animaliska proteinkällor.  

 råvaruval, klimatsmarta aspekter, högre grad av säsongsanpassning, maträttsval 
samt utgångspunkter för ”måltider från grunden” i verksamheten ska fastställas 
samt en högre grad av säsongsvariation på salladsbord. 

Åtgärder för att minimera matsvinnet i syfte att tillvarata livsmedelsresurserna 
mer effektivt, kapa onödiga kostnader och uppfylla aktuella krav på hållbar 
måltidsproduktion. Implementering av ett digitalt system ska ske för effektiv 
uppföljning, mätning av matsvinn och goda kostekonomiska förutsättningar.   
Kompetenshöjande åtgärder har vidtagits i kostverksamheten genom inrättande 
av ”Kunskapsforum Måltid” - för samtliga medarbetare i kostverksamheten med 
3–4 tillfällen per år för att stärka personella resurserna.  
Operativa åtgärder i köken genom en översyn av arbetssätt för att utveckla det 
praktiska köksarbetet. Varje kök har en tilldelad köksbudget för inköp av 
livsmedel och råvaror 
Kommunikationsaktiviteter internt och externt inom ramen för framtidens 
måltider, och nöjdhetsundersökningar med delaktighet av matgäster och kunder. 
Utveckling av samverkan med utbildningsförvaltning och socialförvaltning kring 
ansvarsfördelning och gemensamt verka för integrering av måltider som en 
viktig resurs för lärande i skola, förskola och väsentlig resurs som 
hälsofrämjande faktor i äldreomsorg.  
Sammantaget väntas aktiviteter och åtgärder inom ramen för framtidens måltider 
kunna bidra till folkhälsofrämjande effekter och hållbara hälsosamma matvanor 
för medborgare i Älmhults kommun.  

 

Utmaningar som identifierats 
De senaste åren har det skett kontinuerliga prisökningar på livsmedel, dock har 
det inte tillförts extra medel i budget för detta vilket begränsar möjligheten att 
uppnå korrekt nivå av hållbara klimatsmarta livsmedelsalternativ i linje med 
gällande nationella riktlinjer. Ett exempel är att konsumtionen fläskkött och 
nötkött bör minska. Vegetariska proteinkällor bör öka men även viltkött så som 
vildsvin och älg är ett hållbart klimatsmart animaliskt proteinalternativ, dock 
med ett högre prisnivå jämfört med fläsk och nötkött. Aktuell tilldelad 
livsmedelsbudget begränsar möjligheterna att servera efterfrågat viltkött på 
grund av en alltför snäv livsmedelsbudget.  
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

För att undvika att negativa kvalitetseffekter uppstår i måltidsarbetet och 
förmåga att uppnå gällande nationella riktlinjer som en följd av detta krävs att 
nämnden gör en översyn av tilldelade medel avseende livsmedel inom ramen för 
budgetarbetet.  
 
_____ 
 
Informationen skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kostchef  
Teknisk Chef  
Utbildningschef  
Socialchef 
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 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 88 Information om rivningar, försäljningar och 
hyresobjekt för fastighetsbeståndet 
Ärendenummer TN 2021/4 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschefen informerar om aktuella rivningar, försäljningar och hyresobjekt 
för fastighetsbeståndet: 

  
_____ 
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Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 89 Diskussion om kriterier för gatubelysning på 
landsbygden 
Ärendenummer TN 2021/96 
 

Sammanfattning av ärendet 
En stor del av belysningsstolparna på landsbygden i Älmhults kommun börjar 
närma sig gränsen för sin tekniska livslängd och behöver bytas ut eller rivas. 
Idag finns inga kriterier för vilka platser på landsbygden som bör ha belysning. 
För att belysning på landsbygden ska bevaras och upprustas i de fall där det 
behövs krävs att minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt: 

 Sex eller fler fastigheter med personer folkbokförda på adressen i direkt 
anslutning (max 50 meter mellan bostadshuset och vägen) till den belysta 
sträckan. Bebyggelsen ska vara sammanhållen vilket definieras genom ett 
maximalt avstånd mellan bostadshusen (med folkbokförda personer på 
adressen) på max 175 meter. 

 Huvudsaklig sträcka till målpunkter för barn, som till exempel 
idrottsanläggningar eller liknande. Industrier räknas inte som målpunkt.  

_____ 
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 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 90 Ansökan om stöd för utebliven användning av 
hyresobjekt 
Ärendenummer TN 2021/101 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ej bevilja hyresnedsättning med hänvisning till föreningens stabila ekonomi.  
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults Bridgeklubb ansöker om hyresnedsättning på grund av Corona 
pandemin då man tappat intäkter. Intäkter som föreningen har kommer till 
största delen från medlemmar som betalar per gång man spelar. När det infördes 
restriktioner så var man tvungen att ställa in sina spelkvällar. Föreningen har en 
stabil kassa på ca 91 000 kr och den är tillför att jobbas med, fortsätter pandemin 
med nedstängningar så givetvis tar det även på föreningens kassa som då 
kommer att minska.   
 

Beslutsunderlag 
 Ansökan daterad 2021-06-27 
 

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 
Fastighetsavdelningen 
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 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 91 Svar på motion om insatser som ger ökad 
trygghet för cyklister - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer TN 2021/67 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad med hänvisning till de i tjänsteskrivelsen nämnda planerna.  
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) har lämnat in en motion om ökad trygghet för cyklister. I 
motionen föreslår motionären följande: 
Att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på vilka åtgärder och 
beslut som krävs för att trafikkonflikter mellan cyklar och andra trafikslag kan 
minska och trafiksäkerheten öka. 

I kommunfullmäktiges sammanträdet 2021-04-26 beslutades att motionen ska 
överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

I tekniska nämnden svar redovisas att motionärens frågeställningar har beaktats 
dels i kommunens framtagna Cykelplan för Älmhults kommun, denna plan är 
under färdigställande och kommer att presenteras inom närtid för 
kommunstyrelsen, dels i tekniska nämndens Plan för trafiksäkerhetshöjande-
åtgärder 2021–2025, denna plan ligger bland annat tillgrund för tekniska 
nämndens budgetäskande inför 2022 och 2023–2024. 
Tekniska nämnden anser att med bakgrund till dessa två planer att motionen är 
besvarad. 
 

Beslutsunderlag 
 Motion daterad 2021-04-10 

 Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 § 64 

 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-27 
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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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Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 92 Revidering av handlingsprogram för skydd 
mot olyckor 
Ärendenummer TN 2021/46 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Godkänner samrådshandling Handlingsprogram för Förebyggande 

verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:773) om skydd mot olyckor 
daterad 2021-08-12 med tillhörande bilagor. 

2. Skicka ut samrådshandling av handlingsprogrammet på samråd med berörda 
kommuner, organisationer och myndigheter enligt nedan  

 Alvesta kommun  

 Lessebo kommun  

 Markaryds kommun  

 Tingsryds kommun  

 Uppvidinge kommun  

 Växjö kommun  

 Ljungby kommun  

 Osby kommun  

 Olofström kommun  

 Värends räddningstjänst 

 Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

 Region Kronoberg  

 Länsstyrelsen i Kronoberg  

 Trafikverket  

 Polismyndigheten region syd  

 Försvarsmakten militärregion syd 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
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Tekniska nämnden 
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Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Innan handlingsprogrammet antas så behöver handlingsprogrammet samrådas 
med myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. I tjänsteskrivelsen 
tekniska förvaltningen att förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor 
skickas på samråd till flera aktörer som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 
Aktörerna omnämns i tjänsteskrivelsen 
MSB har med anledning av ändringen i lagen om skydd mot olyckor som 
beslutades 21 oktober 2020 utfärdat föreskrifter om innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram. MSBFS 2021:1 beslutades 1 juni 2021 och 
innehåller föreskrifter avseende innehåll och struktur i de handlingsprogram som 
kommunerna ska anta enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). 
Handlingsprogrammet och den riskbaserade dimensioneringen innehåller en 
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom 
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta 
de inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar. 
Handlingsprogrammet skall beskriva den skadeförebyggande och 
skadeavhjälpande verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som 
finns dessa skall även beskrivas i mål för verksamheten.  
Handlingsprogrammet skall beslutas att gå ut på samråd till närliggande 
kommuner och organisationer samt myndigheter som kan bli påverkade av 
förmågan som kommunen har.   
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-02  

 Handlingsprogram, Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt 
Lag (2003:773) om skydd mot olyckor, daterad 2021-08-12  

 Riskbaserad dimensionering av operativ räddningstjänst, daterad 2021-08-12.  
 

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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Beslutet skickas till 
Enligt beslut. 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 93 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer TN 2020/128 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2021-

08-31. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har under 2020 och 2021 genomfört en utredning med 
översyn av kommunens VA-taxa. Utredningen visar att VA-verksamheten har 
ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska justeras inom en 3-
årsperiod.  
Både anläggningsavgifter (engångsavgifter) som finansierar utbyggnad av nya 
bostadsområden, och brukningsavgifter (årliga avgifter) som finansierar 
kapitaltjänstkostnader, drift- och underhåll, behöver höjas för att finansiera 
framtida investeringar och löpande drift inom VA-verksamheten.   
Intäkter från anläggningsavgifter behöver från år 2022 höjas med i genomsnitt 
46 % medan intäkterna från brukningsavgifter behöver höjas med 38 %. 
Tekniska förvaltningen har baserat på detta tagit fram ett förslag till reviderad 
VA-taxa.   
Även taxans konstruktion och sättet att fördela och beräkna avgifter föreslås 
ändras och istället utgå från Svenskt Vattens basförslag. Detta innebär att 
avgiftsfördelningen för framför allt brukningsavgifter i så fall förändras. Istället 
för att den fasta avgiften idag främst baseras på vattenmätarens storlek, bestäms 
den istället utifrån antalet bostadsenheter eller storlek på lokalytor. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 

 Utredning om översyn av VA-taxan, daterad 2021-04-16  

 Tekniska nämnden § 79/2021, 2021-06-15 
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Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-
taxa 2022, daterad 2021-08-31. 

 

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 åtgärd 
VA-chef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 94 Revidering av delegeringsordningen 
Ärendenummer TN 2021/81 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Antar reviderad delegeringsordning daterad 2021-08-19.  
 

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 med flera 
föreslagna ändringar. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 

 Förslag till reviderad delegeringsordning daterad 2021-08-19 

 Fastställd delegeringsordning för tekniska nämnden daterad 2021-03-05 
 

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

Protokollsanteckning 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Samtliga avdelningschefer 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 95 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 2021-08-31  
 

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

 2021-09-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 96 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 § 125/2021 – Delårsrapport 1 
2. Kommunfullmäktige § 88/2021 – Val till uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden efter Staffan Wyke (M) 
3. Kommunfullmäktige § 90/2021 – Revidering av resepolicy samt 

antagande av riktlinjer för resor i tjänsten 
4. Kommunfullmäktige § 93/2021 – Delårsrapport 1 
5. Kommunfullmäktige § 97/2021 – Svar på motion om att utveckla 

laddinfrastrukturen i Älmhult 
6. Kommunstyrelsen § 150/2021 – Uppföljning av verksamhetsplan för att 

stärka barns rättigheter i Älmhults kommun 
 

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-08-31 
 

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