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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) 
Helen Bengtsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Malin Bengtsson (S) 
Jens Jörgensen (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Lars Henriksson (C) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lars Ingvert (S) 
Stella Käll (M) 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Amanda Olsson, sekreterare 
Lars Lund, fastighetschef, § 111-112 
Lars Nilsson, räddningschef, § 111 
Cecilia Blidö, kostchef, § 113-114 
Elinor Johansson, utredningsingenjör, § 115 
Fredrik Danielsson, produktionschef, § 116 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 109 Val av justerare 
 

5 
§ 110 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 111 Strategisk information 

 

7 
§ 112 Information om fastighetsköp 

 

8 
§ 113 Revidering av måltidspolicy (tidigare 

kostpolicy) 

2021/41 

9 - 11 

§ 114 Namnbyte för kostavdelningen 
2020/85 

12 - 13 
§ 115 Arbetsbeskrivning för enskilda vägar 

2021/117 

14 - 15 
§ 116 Plan för fossilfri fordonsflotta 2025 

2021/93 

16 
§ 117 Omfördelning av investeringsmedel för 

återställningsarbete av täkter i Slätthult 

2021/132 

17 - 18 

§ 118 Sammanträdesplan för år 2022 
2021/127 

19 
§ 119 Workshop inför plan för intern kontroll 2022 

2021/100 

20 
§ 120 Uppföljning av verkställigheten av tekniska 

nämndens beslut 

2021/123 

21 

§ 121 Redovisning av delegeringsbeslut 
2021/23 

22 
§ 122 Meddelande till tekniska nämnden 

2021/7 

23 - 24 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 109 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Kent Ballovarre (S) att justeraprotokollet jämte ordförande med Helen 

Bengtsson (S) som ersättare. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 110 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ärende om Information om fastighetsköp läggs till dagordningen. I övrigt 

fastställs dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 111 Strategisk information 
 

Information 
Räddningschefen informerar om följande:  

• Upphandling av sotare 
Fastighetschefen informerar om följande:  

• Status för byggnationer 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Information om fastighetsköp 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om framtida fastighetsköp. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

måltidspolicy daterad 2021-10-29 med ändringen att ta bort meningen ”på 
samma sätt som det traditionella jordbruket” under rubriken Miljösmarta 
måltider på sidan 6. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostpolicy för Älmhults kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30, § 
77. Dnr 2012/202 195 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. Förslaget har varit ute på remiss, svar har återkopplats och 
justeringar har utförts. Tekniska förvaltningens förslag till beslut är att tekniska 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad måltidspolicy. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-29.  

• Bilaga 1 - Återkoppling på mottaget remissvar gällande måltidspolicy från 
Socialnämnden, daterad 2021-06-16 

• Bilaga 2 - Återkoppling på utbildningsnämndens remissvar gällande 
måltidspolicy, daterad 2021-06-16 

• Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2021-10-29 

• Yttrande från utbildningsförvaltningen daterad 2021-05-20  

• Yttrande från socialnämnden daterad 2021-05-19 

• Tekniska nämndens beslut 2021-04-20, § 47 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Kostpolicy för Älmhults kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-
30, § 77 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Henriksson (C) yrkar att ta bort meningen ”på samma sätt som det 
traditionella jordbruket” under rubriken Miljösmarta måltider på sidan 6 i 
underlaget Förslag till reviderad måltidspolicy daterad 2021-10-29. 
Helen Bengtsson (S) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars 
Henrikssons (C) yrkande.  
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande.  
Ordförande finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med Lars 
Henrikssons (C) yrkande.  
Votering begärs. 
Ordförande finner efter votering att tekniska nämnden beslutat i enlighet med 
Lars Henrikssons (C) yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för Lars Henrikssons (C) yrkande 
och NEJ för Helen Bengtssons (S) yrkande. 

FÖRNAMN/EFTERNAMN/PARTI JA NEJ AVSTÅR 
Roland Johansson (M) X 

  

Jens Jörgensen (M) X 
  

Helen Bengtsson (S) 
 

X 
 

Kent Ballovare (S) 
 

X 
 

Malin Bengtsson (S) 
 

X 
 

Lars Henriksson (C) X 
  

Lars-Gunnar Gustafsson (L) X 
  

Totalt 4 3 0 
Fyra ledamöter röstade JA, tre ledamöter röstade NEJ och ingen ledamot avstod 
från att rösta. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden  
Kostchef  
Teknisk Chef  
Utbildningschef  
Socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 114 Namnbyte för kostenheten 
Ärendenummer TN 2020/85 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att namnbyte sker på kostverksamheten till 
Måltidsavdelningen. Tekniska nämnden beslutar att namnbytet skall vara 
genomfört i sin helhet den 2022-01-01.  
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostverksamheten bildades 2007 och har sedan dess haft namnet Kostenheten. 
Under en tid var Kostenheten organiserad under kommunledningsförvaltningen 
men flyttade sedermera till Tekniska förvaltningen. Inom Tekniska förvaltningen 
tituleras alla verksamheter ”avdelning” förutom Kostenheten som tituleras 
”enhet”. För att uppnå en gemensam titulatur inom Tekniska förvaltningens 
olika verksamheter föreslår Tekniska förvaltningen att Tekniska nämnden fattar 
beslut om namnbyte på kostverksamheten till Måltidsavdelningen. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-21 

• Tekniska nämndens beslut 2021-11-24, § 118 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ändringen ska vara genomförd i sin helhet 2022-
01-01. 
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  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Samtliga avdelningar inom tekniska förvaltningen 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 115 Arbetsbeskrivning för enskilda vägar 
Ärendenummer TN 2021/117 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Anta Arbetsbeskrivningar för enskilda vägar daterat 2021-10-13. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens, vägrådens och föreningarnas ansvar för finns tydliggjort i ett 
förslag till arbetsbeskrivningar för enskilda vägar. Arbetsbeskrivningarna är i 
stort ett förtydligande på hur kommunen, vägråden och föreningarna redan idag 
arbetar med enskilda vägar. Tekniska förvaltningen förslår att tekniska nämnden 
antar arbetsbeskrivningarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-12 

• Tekniska förvaltningens rapport, Enskilda vägar, daterad 2021-08-25 

• Tekniska förvaltningens förslag till arbetsbeskrivningar för enskilda vägar, 
daterad 2021-10-13 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Henriksson (C) yrkar att ordet tjänstemän byts ut till tjänstepersoner på 
sidan 4 i Tekniska förvaltningens förslag till arbetsbeskrivning för enskilda 
vägar, daterad 2021-10-13 samt man inför i arbetsbeskrivningen att man följer 
Trafikverkets publikation om drift- och underhåll av enskilda vägar. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Lars 
Henrikssons (C) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 116 Plan för fossilfri fordonsflotta 2025 
Ärendenummer TN 2021/93 
 

Information 
Produktionschefen informerar om inventering av fossilfri fordonsflotta. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 117 Omfördelning av investeringsmedel för 
återställningsarbete av täkter i Slätthult 
Ärendenummer Nämnd Ärendenr 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden förslår kommunfullmäktige att omfördela 730 000 kronor 

från Projekt 10462 (Östra Esplanaden träd och belysning) till Projekt 
Återställning av täkter Slätthult. Återställningen genomförs under 2021–
2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inkommit med krav om att det försenade återställningsarbetet i 
Slätthults sandtäkt respektive grustäkt slutförs senast under år 2021. Tekniska 
förvaltningen har utrett frågan kring efterbehandlingsplanen samt inhämtat 
nödvändiga uppgifter för att upphandla arbetet. 
Återställningen kan finansieras som investering. Då dialogen runt återställningen 
har dragit ut på tiden och oklarhet om vilken återställningsnivå som slutligen 
kommer att kravställts har inga medel avsatts för detta projekt i årets 
investeringsbudget. Vidare ryms inte återställningen inom befintlig driftbudget 
för 2021.  
För att kunna utföra återställningen enligt länsstyrelsens beslut föreslår tekniska 
förvaltningen att omdisponering av investeringsmedel sker i stället för äskande 
av nya medel. Förvaltningens förslag är att omdisponera 730 000kr från projekt 
10462 Ö. Esplanaden till ett nytt projekt för återställning av täkterna i Slätthult. 
Investeringsredovisning 
10462 - Östra Esplanaden träd och belysning 
- Anslag 3 704 000kr 
- Utfall 643 967kr 
- Prognos 1 000 000kr 
- Projektet kommer att slutredovisas för 2021. 

Nytt projekt - Återställning av täkter Slätthult 

17



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

- Budget 730 000kr 
- Projekttid 2012–2022. 
- Finansiering genom omdisponering av medel ur projekt 10462, anslagsbudget 2021. 

Därav Tekniska förvaltningen begär att få omdisponera medel om 730 000 
kronor ur projekt 10462 till Nytt projekt för återställning av 2 täkter i Slättholt 
enligt Länsstyrelsens beslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08 
 

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 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 118 Sammanträdesplan för år 2022 
Ärendenummer TN 2021/127 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden fastställer sammanträdesplanen daterad 2021-10-21. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ska varje år bestämma sina sammanträdestider (Tekniska 
nämndens reglemente § 18). I reglementet anges att sammanträdesschemat ska 
ordnas för att underlätta en effektiv ärendegång, budget- och 
redovisningsprocess samt intern kontroll. Antalet sammanträden anges i 
reglementet normalt vara sex till åtta per år. 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-21 

• Sammanträdesplan daterad 2021-10-21 
 

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 
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 119 Workshop inför plan för intern kontroll 2022 
Ärendenummer TN 2021/100 
 

Information 
Tekniska nämnden ska senast i december varje år anta en intern kontrollplan för 
kommande år.  
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram förslag på kontroller att 
ta med till den interna kontrollplanen för år 2022. Tekniska nämnden genomför 
på sammanträdet en workshop med syfte att identifiera risker inom 
verksamheten att ta med till den interna kontrollen 2022. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 120 Uppföljning av verkställigheten av tekniska 
nämndens beslut 
Ärendenummer TN 2021/123 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden beslutade 2021-03-16, § 38, att tekniska nämndens beslut ska 
följas upp två gånger per år. Tekniska förvaltningen har gjort en uppföljning av 
samtliga beslut sedan 2020. Uppföljningen visar att 56 % av nämndens beslut är 
verkställda, 21 % är delvis verkställda och 23 % har inte verkställts ännu. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04 

• Verkställigheten av tekniska nämndens beslut daterad 2021-11-04 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 121 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2021/23 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut redovisat 

på nämndens sammanträde 2021-10-06. 
 

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 2021-

11-09, daterad 2021-11-04 
 

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

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 122 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2021/7 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänna redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

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

1. Tillbakadragande av utmaning om att tillaga mat till äldre och barn i 
Häradsbäck 

2. Kommunfullmäktige § 114/2021 – Avsägelse från uppdragen som 
ledamot i tekniska nämnden och ersättare i kommunfullmäktige från 
Staffan Ferm (S) 

3. Kommunfullmäktige § 115/2021 – Val till uppdraget som ledamot i 
tekniska nämnden efter Staffan Ferm (S) 

4. Kommunfullmäktige § 116/2021 – Avsägelse från uppdraget som 
ersättare i tekniska nämnden från Ola Willhammar (C) 

5. Kommunfullmäktige § 117/2021 – Val till uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden efter Ola Willhammar (C) 

6. Kommunstyrelsen § 179/2021 – Antagande av riktlinjer för uppsiktsplikt 
7. Kommunstyrelsen § 203/2021 – Svar på remiss om föreskrifter om 

Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsstationen 
8. Kommunstyrelsen § 205/2021 – Yttrande över remissutgåva 

länstransportplan för Kronobergs län 2022-2033 
9. Kommunstyrelsen § 207/2021 – Aktivitetsplan för uppsiktsplikt 2022 för 

nämnder och bolag 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-11-04 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-11-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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