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Tekniska nämnden  2020-09-01 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30–15:45 
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76-86 
 

Utses att justera 
Helen Bengtsson (S) 
 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult den 9 september 2020. 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Christoffer Mowide 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Roland Johansson (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Helen Bengtsson (S) 
 

  

1



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2020-09-01 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2020-09-10 2020-10-03 

Anslagstid  
2020-09-11 – 2020-10-02  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Tekniska förvaltningen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) 
Helen Bengtsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Staffan Ferm (S) (deltog på distans) 
Lars Henriksson (C) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Staffan Wyke (M) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Stefan Jönsson (S) 
Ola Willhammar (C) (deltog på distans) 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Lars Lund, fastighetschef, § 76-78 
Zerny Bäck, fastighetsingenjör, § 76-78 
Kristin Täljsten, VA-chef, § 79 
Malin Augustsson, VA-ingenjör, § 79 
 

Övriga deltagande 
Magnus Lejon, konsult, § 76-78 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 76 Val av justerare 
 

5 
§ 77 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 78 Strategisk information 

 

7 
§ 79 Information om VA-förnyelseplan 

 

8 
§ 80 Nämndsinitivativ - Avskild gång- och cykelväg 

utmed Växjövägen i Liatorp 

2020/65 

9 

§ 81 Upphandling av Norra Ringvägen/ Västra 
Bökhult etapp 2 

2020/66 

10 

§ 82 Försäljning av del av fastigheten Hökhult 1:30 
2020/67 

11 - 12 
§ 83 Begäran om ändring av uppdrag i samband 

med beslut om nybyggnation av grundskola för 
årskurs 7-9 

2019/35 

13 - 14 

§ 84 Redovisning av delegeringsbeslut 
 

15 
§ 85 Meddelande till tekniska nämnden 

2020/54 

16 
§ 86 Studiebesök på Stinsahuset 

 

17 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 76 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden utser Helen Bengtsson (S) att justera protokollet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 77 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden fastställer dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 78 Strategisk information 
 

Information 
Följande ärenden informerades om på tekniska nämnden: 
 Fastighetschefen och konsulten Magnus Lejon informerar om projektet med 

byggnationen av Paradisskolan. 
 Fastighetschefen informerar om Haganäsbadets balkongräcke. 
 Fastighetschefen informerar om internhyran för Haganäsbadet. 
 Fastighetschefen informerar om samtalen med svenska kyrkan för 

försäljningen av Pehr Hörbergsgården. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 79 Information om VA-förnyelseplan 
 

Information 
VA-chefen och VA-ingenjören informerar om VA-försörjningsplanen. 
År 2019 byttes 2581 meter ledning ut i enlighet med investeringsplanen. Under 
2020 planeras flera ytterligare byten bland annat en ny överföringsledning vid 
Diö och Mölleryd. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 80 Nämndsinitivativ - Avskild gång- och cykelväg 
utmed Växjövägen i Liatorp 
Ärendenummer TN 2020/65 
 

Information 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) väckte den 20 juli 2020 ett ärende om avskild gång- 
och cykelväg utmed Växjövägen i Liatorp.  
Tekniska chefen informerar om att arbete pågår för att lösa trafiksäkerheten på 
den aktuella vägen. 
Tekniska nämnden lämnar ärendet utan vidare åtgärd. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 81 Upphandling av Norra Ringvägen/ Västra 
Bökhult etapp 2 
Ärendenummer TN 2020/66 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om den kommande upphandlingen av Norra 
Ringvägen.  
Tekniska förvaltningen tillsammans med upphandlingsenheten har gjort 
bedömningen att tekniska nämnden inte behöver fatta något beslut om 
upphandling då upphandlingen ingår i kommunens upphandlingsplan och 
investeringsmedel finns avsatta i budget för år 2020. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 82 Försäljning av del av fastigheten Hökhult 1:30 
Ärendenummer TN 2020/67 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att avyttra delar av Hökhult 1:30. 
2. Avstyckning sker genom kommunens försorg samt att kostnader för 

försäljning samt avstyckning regleras mot försäljningsintäkten.  
3. Kvarvarande del av Hökhult 1:30 övergår till kommunens markreserv. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hökhult 1:30 förvärvades under 2019 som ett strategiskt fastighetsköp i linje 
med utpekat område i kommunens fördjupade utvecklingsplan. På fastigheten 
finns en gårdsbebyggelse omgiven av en mindre del mark om ca 2 ha, sydväst 
om Ljungbyvägen. Denna del föreslår tekniska nämnden att kommunen avyttrar 
i syfta ett möjliggöra boende samt minska driftkostnaderna för ödehus i 
kommunens fastighetsinnehav.  
Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att tekniska nämnden föreslår 
kommunstyrelsen att: 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden ges i uppdrag att avyttra 

delar av Hökhult 1:30 i enlighet med tekniska nämndens förslag. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att avstyckning sker genom kommunens försorg 

samt att kostnader för försäljning samt avstyckning regleras mot 
försäljningsintäkten.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att kvarvarande del av Hökhult 1:30 övergår till 
kommunens markreserv. 

Vid sammanträdet informerar den tekniska chefen att i samråd med 
kommunledningsförvaltningen har tekniska förvaltningen kommit fram till att 
ärendet ska beslutas av tekniska nämnden i motsats till tjänsteskrivelsens förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att: 
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att avyttra delar av Hökhult 1:30. 
2. Avstyckning sker genom kommunens försorg samt att kostnader för 

försäljning samt avstyckning regleras mot försäljningsintäkten.  
3. Kvarvarande del av Hökhult 1:30 övergår till kommunens markreserv. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 83 Begäran om ändring av uppdrag i samband 
med beslut om nybyggnation av grundskola för 
årskurs 7-9 
Ärendenummer TN 2019/35 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

 Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:  
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta 
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny 
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom 
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 112 att grundskola årskurs 7–9 
ska byggas. Kommunfullmäktige gav i samma beslut tekniska förvaltningen, i 
samverkan med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, i 
uppdrag att genast starta processen med att planera och återkomma med förslag 
på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas 
inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022. 
Ovanstående uppdrag har givits direkt till tekniska förvaltningen i samverkan 
med kommunledningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen istället för, 
som brukligt, till tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen och 
utbildningsnämnden. Nämnderna har därefter att ge sina respektive förvaltningar 
i uppdrag att genomföra beslutet. Utifrån detta begär tekniska nämnden en 
ändring av beslut 2019-06-24, § 112 pt 2 till:  
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med kommunstyrelsen 
och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta processen med att planera 
och återkomma med förslag på lösning för ny grundskola årskurs 7–9. Lokalerna 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

ska i första hand söka lösas inom fastigheten där den befintliga Linnéskolan är 
belägen. Lokalerna ska stå klara senast augusti 2022.  
Tekniska förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta att:  

 Kommunfullmäktige ändrar punkt 2 i beslut 2020-06-24, § 112 till:  
Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i samverkan med 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden i uppdrag att genast starta 
processen med att planera och återkomma med förslag på lösning för ny 
grundskola årskurs 7–9. Lokalerna ska i första hand söka lösas inom 
fastigheten där den befintliga Linnéskolan är belägen. Lokalerna ska stå 
klara senast augusti 2022. 

 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-18 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-24, § 112 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 84 Redovisning av delegeringsbeslut 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner redovisningen. 

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. 
Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning: 
Teknisk chef 2020 nr 94-115 
Räddningschefen nr 1 
Gatuingenjör 2020 nr 82-117 
 

Beslutsunderlag 
 Delegeringsbeslut juli-augusti  
 

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

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 85 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2020/54 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelande anmäldes till tekniska nämnden:  

1. Kommunfullmäktige § 72/2020 – Upphävande av tidigare beslut om 
tomt- och markpriser 

2. Kommunfullmäktige § 73/2020 – Regler för fördelning av småhustomter 
samt taxa 

3. Kommunfullmäktige § 78/2020 – Avfallsplan för Älmhults kommun 
4. Kommunfullmäktige § 79/2020 – Äskande om medel för uppförande av 

F-6 skolan i Västra Bökhult (Paradisskolan) 
5. Kommunfullmäktige § 81/2020 – Hyresavtal för folkets hus 
6. Kommunfullmäktige § 82/2020 – Försäljning av Pehr Hörbergsgården 
7. Kommunfullmäktige § 84/2020 – Ombudgetering av fasta arvoden för 

nämnderna 
8. Kommunfullmäktige § 85/2020 – Svar på motion om förebyggande av 

skador orsakade av vildsvin 
9. Kommunfullmäktige § 87/2020 – Svar på motion om att göra 

kommunens verksamheter kranmärkta 
10. Kommunfullmäktige § 88/2020 – Delårsrapport 1 – politisk verksamhet 
11. Kommunfullmäktige § 89/2020 – Delårsrapport för perioden januari till 

mars år 2020 
12. Kommunfullmäktige § 75/2020 – Revidering av policy för ledning och styrning  

Beslutsunderlag 
 Rapport om meddelanden till tekniska nämnden daterad 2020-07-03 

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

 2020-09-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 86 Studiebesök på Stinsahuset 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetschefen visar tekniska nämnden runt i Stinsahuset bredvid Älmhults 
station. 
_____ 
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