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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2020-11-24 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2020-12-01 2020-12-24 

Anslagstid  
2020-12-02 – 2020-12-23  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Tekniska förvaltningen  

 

  

2



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) 
Helen Bengtsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Staffan Ferm (S) 
Jens Jörgensen (M) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Lars Henriksson (C) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Staffan Wyke (M) 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare 
Kristin Täljsten, VA-chef, § 116-117 
Helena Ahlberg, VA-ingenjör, § 116-117 
Lars Lund, fastighetschef, § 116 
Zerny Bäck, projektledare, § 116 
Cecilia Blidö, kostchef, § 118-120 
Filip Lazarov, ekonom, § 120 
 

Övriga deltagande 
Magnus Lejon, konsult, § 116 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 114 Val av justerare 

 

5 
§ 115 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 116 Strategisk information 

 

7 
§ 117 Information om Slamhantering 

 

8 
§ 118 Information om måltidspolicy och namnbyte 

för kostenheten 

2020/85 

9 

§ 119 Information om kostenhetens ekonomi 
 

10 
§ 120 Månadsrapport till och med oktober år 2020 

2020/32 

11 
§ 121 Sammanträdesplan för år 2021 

2020/69 

12 - 13 
§ 122 Formaliserade studiebesök för tekniska 

nämnden 

2020/95 

14 - 15 

§ 123 Redovisning av delegeringsbeslut 
2020/81 

16 
§ 124 Meddelande till tekniska nämnden 

2020/54 

17 
 Uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta 

över ansvar för väg 600 från Trafikverket 

2020/117 

18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 114 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Lars-Gunnar Gustafsson (L) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 115 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Lägger till ärende om Uppdrag att utreda förutsättningarna för att sänka 

hastigheten på väg 600. I övrigt fastställs dagordningen. 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden lägger till ärende om 
Uppdrag att utreda förutsättningarna för att sänka hastigheten på väg 600. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 116 Strategisk information 
 

Information 
Tekniska förvaltningen informerar om följande: 

 Byggnadsprojekten Västra Bökhult etapp 2, Norra Ringvägen, Östra 
Esplanaden, Lekplats på torget, Ljungbyvägen övergångsställe, Furulund, 
Vattenverket, Sjöledning Boastad, Ombyggnad avloppsreningsverk 
Älmhult, Slamhantering, Paradisskolan, Linnéskolan om- och 
tillbyggnad, Diö skolan tillbyggnad, Pehr Hörbergsgården Virestad, 
Stinsahuset Älmhult. 

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 117 Information om Slamhantering 
 

Information 
VA-chefen informerar om slamhantering på avloppsreningsverket. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 118 Information om måltidspolicy och namnbyte 
för kostenheten 
Ärendenummer TN 2020/85, 2020/47 
 

Information 
Kostchefen informerar om statusen för arbetet med måltidspolicyn och förslaget 
om namnbyte för kostenheten. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 119 Information om kostenhetens ekonomi 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om kostenhetens ekonomi. 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 120 Månadsrapport till och med oktober år 2020 
Ärendenummer TN 2020/32 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Redovisningen godkänns.  
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har sammanställt en rapport över tekniska nämndens 
driftbudget till och med oktober månad 2020. Prognosen för tekniska nämndens 
budget för år 2020 visar ett underskott om 1,3 miljoner kronor. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 

 Månadsrapport till och med oktober år 2020 daterad 2020-11-20 

 Bilaga till månadsrapporten daterad 2020-09-07 
 

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  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 121 Sammanträdesplan för år 2021 
Ärendenummer TN 2020/69 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden fastställer sammanträdesplanen daterad 2020-09-01. 
 

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 2020-09-16 

 Sammanträdesplan daterad 2020-09-01. 

 Ärendeplanering – årshjul daterad 2020-08-31 

 Justeringslista daterad 2020-08-31 

 Kommunikation med ekonomiavdelningen om hålltider för kommande års 
budget- och redovisningsprocess daterad 2020-08-28 

 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 122 Formaliserade studiebesök för tekniska 
nämnden 
Ärendenummer TN 2020/95 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för studiebesök 

under resterande mandatperiod. Utgångspunkten i en sådan plan ska vara att 
säkerställa rätt information och arbetsmiljön för medarbetarna. 
Studiebesöken ska planeras på ett sådant sätt att så många olika verksamheter 
som möjligt kan besökas. Planen ska innehålla fyra besök varje år med start 
2021. 

2. Tekniska nämndens beslut daterat 2019-10-29, § 118, upphävs. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden formaliserar studiebesöken 
till nämndens olika verksamheter för att säkerställa korrekt information, 
arbetsmiljön för medarbetare och hushålla med tjänstepersonernas tid.  
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05 

 Tekniska nämndens beslut daterat 2019-10-29, § 118 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare 
Samtliga avdelningar inom tekniska förvaltningen 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 123 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2020/81 
 

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. 
Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning: 
Teknisk chef 2020 nr 145-179 
Gatuingenjör 2020 nr 131-179 
Gatuchefen 2020 nr 11-14  
 

Beslutsunderlag 
 Delegeringsbeslut som meddelas tekniska nämnden 2020-11-24  
 

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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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 124 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2020/54 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Redovisningen godkänns. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelande anmäldes till tekniska nämnden:  
1. Kommunfullmäktige § 145 – Rivning av byggnaden Hvita korset 
2. Kommunfullmäktige § 142 – Redovisning av kommungemensam 

redovisningsmodell 
3. Kommunfullmäktige § 140 – Representationspolicy för Älmhults kommun 

2020 
4. Kommunfullmäktige § 146 – Försäljning av aktier i Älmhults 

näringsfastigheter AB 

Beslutsunderlag 
  Rapport om meddelanden till tekniska nämnden daterad 2020-11-09 
 

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

17



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-11-24 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 125 Uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
sänka hastigheten på väg 600 
Ärendenummer TN 2020/117 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ärendet tas upp på kommande presidiemöte den 8 december. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Roland Johansson (M) har väckt ett ärende om att nämnden skulle ge ett uppdrag 
till tekniska förvaltningen att utreda förutsättningarna för att sänka hastigheten 
på väg 600. 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att ärendet tas upp på nästkommande presidiemöte.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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