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 Sammanträdesprotokoll  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) 
Jens Jörgensen (M) 
Kent Ballovarre (S) 
Malin Bengtsson (S) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Lars Henriksson (C) 
Helen Bengtsson (S) §§ 38-48 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Göran Widing (M) ers: Helen Bengtsson (S), §§ 35-37  
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Göran Widing (M) §§ 38-48 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Matilda Dunfjäll, sekreterare 
Kristin Täljsten, VA-chef, § 38  
Hjalmar Larsson, VA-ingenjör, § 38  
Elinor Johansson, utredningsingenjör, §§ 39-43 
Sarah Ivarsson, praktikant på tekniska förvaltningen, §§ 39-43 
Mikael Virdelo, controller, §§ 43-44 
Lars Lund, fastighetschef, § 48 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 35 Val av justerare 
 

5 
§ 36 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 37 Strategisk information 

 

7 
§ 38 Information om kommande projekt i 

Diö/Liatorp 

 

8 

§ 39 Nya laddstolpar i centrala Älmhult 
2022/30 

9 - 10 
§ 40 Ansökan om hastighetssänkning på väg 600 

2022/46 

11 - 12 
§ 41 Överta driftsansvar för vägunderhåll i tidigare 

sommarstugeområdet i Boastad 

2022/45 

13 - 14 

§ 42 Parkering på vissa kommunala gator 
2022/9 

15 - 16 
§ 43 Cykelpassage över väg 23 

2021/40 

17 
§ 44 Delårsrapport 1 år 2022 

2022/56 

18 - 19 
§ 45 Uppföljning av verkställigheten av tekniska 

nämndens beslut 

2022/57 

20 

§ 46 Meddelande till tekniska nämnden 
2022/7 

21 
§ 47 Redovisning av delegeringsbeslut 

2022/6 

22 
§ 48 Övrigt 

 

23 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 35 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Jens Jörgensen (M) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 36 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Ärende ”arbetsmiljöuppföljning per mars 2022” utgår. Tekniska nämnden 

fastställer i övrigt dagordningen i enlighet med kallelsen. 
2. Ärende ”övrigt” läggs till. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 37 Strategisk information 
 
Tekniska chefen informerar om: 
• Framtidsplaner för Linnéskolan, avtal, ljudvall etc., samarbete med 

Trafikverket etc. 

• Fynd i krypgrunden på reningsverket. 
Ordföranden och tekniska chefen informerar om: 

• Klagomål gällande VA-taxa 
o Dialog förs mellan kommunen och växande Älmhult 

 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 38 Information om kommande projekt i 
Diö/Liatorp 
Hjalmar Larsson, VA-ingenjör, informerar om ett kommande projekt i 
Diö/Liatorp. Området har brist på grundvatten och vattenverket behöver 
uppdateras. Presenterar olika alternativ. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 39 Nya laddstolpar i centrala Älmhult 
Ärendenummer TN 2022/30 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Föreslå kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor från projekten 

14121 Korsningspunkt Stenhuggarevägen och 14122 Korsningspunkt 
Svanabodavägen till tekniska nämnden för investering i laddstolpar i centrala 
Älmhult. 

2. Tekniska nämnden fattar vid nästkommande sammanträde beslut om 
avgifterna för laddkostnad. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige, punkt 1 
Tekniska nämnden, punkt 2 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har i utredningen om laddinfrastruktur i Älmhults 
kommun identifierat två platser där nya laddstolpar bör placeras. Målet är att de 
nya stolparna ska vara på plats i september 2022. För att göra detta möjligt 
behöver medel avsättas. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden 
föreslår kommunfullmäktige att omfördela 150 000 kronor för investering i 
laddstolpar i centrala Älmhult. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 

• Karta daterad 2022-03-02 

• Tekniska förvaltningens rapport, Nya laddstolpar i centrala Älmhult, daterad 
2022-03-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska nämnden fattar vid nästkommande 
sammanträde beslut om avgifterna för laddkostnad. I övrigt enligt tekniska 
förvaltningens förslag. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 40 Ansökan om hastighetssänkning på väg 600 
Ärendenummer TN 2022/46 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ansöker hos Länsstyrelsen om hastighetssänkning på väg 600 från 80 km/h 

till 60 km/h enligt bifogad karta. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hastigheten på väg 600 norr om Älmhults tätort är för hög. Älmhults kommun 
har tidigare lyft frågan om att sänka hastigheten utan framgång hos 
länsstyrelsen. 
Motivering 
Framkomlighetskravet som tidigare fanns på väg 600 anses idag lågt då trafik i 
hög hastighet bör välja den säkrare väg 23. I och med att väg 23 byggts om till 
en mötesseparerad väg med hög trafiksäkerhet bör trafiken styras dit. Att sänka 
hastigheten på väg 600 är en del i den styrningen då stor hastighetsskillnad på 
vägar ofta har god effekt för att få folk att välja den säkrare vägen. 
En annan anledning till den föreslagna hastighetssänkningen är ökad 
trafiksäkerhet och minskat buller för boende utmed väg 600. Det finns också en 
busshållplats utmed vägen som kommer påverkas positivt av 
hastighetssänkningen. 
Med dessa motiveringar ansöker Älmhults kommun härmed om att sänka 
hastigheten på väg 600 från 80 km/h till 60 km/h från Solviksvägen till 
Fiskevägen enligt bifogad karta. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

• Karta daterad 2022-04-19 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 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 (efter slutbehandling) 
Länsstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 41 Överta driftsansvar för vägunderhåll i tidigare 
sommarstugeområdet i Boastad 
Ärendenummer TN 2022/45 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Överta vägunderhållet för vägarna i tidigare sommarstugeområdet i Boastad, 

i enlighet med bifogad karta från och med 2023-01-01.  
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Boastad Samfällighetsförening har inkommit med en skrivelse med förfrågan om 
att Älmhults kommun ska ta över vägunderhållet i Boastad enligt bifogad karta.  
Kostnaden för tekniska förvaltningen att överta vägunderhållet är 
uppskattningsvis 25 000 kronor per år.  
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden övertar vägunderhållet för 
vägarna i tidigare sommarstugeområdet i Boastad i enlighet med bifogad karta. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-14 

• Skrivelse om vägunderhåll från Boastads Samfällighetsförening daterad 
2022-01-27 

 

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. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 42 Parkering på vissa kommunala gator 
Ärendenummer TN 2022/9 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Följande åtgärder genomförs: 

• Parkeringsförbud och P-skiva max 6 timmar på Göingegatan enligt bild 4 
i rapporten. 

• Parkeringsförbud och P-skiva max 6 timmar i centrala Älmhult enligt 
bild 5 i rapporten. 

• Parkeringsförbud och P-skiva max 6 timmar i området runt Knutsgatan 
enligt bild 6 i rapporten. 

2. Åtgärderna träder i kraft den 1 oktober 2022 under förutsättning att ett nytt 
parkeringsavtal trätt i kraft. I annat fall börjar åtgärderna gälla den första 
dagen i månaden efter att parkeringsavtalet trätt i kraft.  

3. Första månaden åtgärderna trätt i kraft utfärdas ingen felparkeringsavgift. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden   
 

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av bristande parkeringsövervakning i kombination med att 
fastighetsägare tar ut en avgift för parkering av sina hyresgäster har antalet 
parkerade bilar på kommunala gator i Älmhult ökat. För att komma till rätta med 
problematiken har tekniska förvaltningen tagit fram förslag på åtgärder på de 
platser där det finns ett upplevt problem. Tekniska förvaltningen föreslår en rad 
olika åtgärder som alla innehåller parkeringsförbud och p-skiva max 6 timmar. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-19 

• Tekniska förvaltningens rapport, Parkering på kommunala gator, daterad 
2022-01-12 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 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  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 43 Cykelpassage över väg 23 
Ärendenummer TN 2021/40 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med alternativ B från 

rapporten Säker passage väg 23. Förvaltningen ska redovisa uppdraget senast 
i september 2022. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att möjliggöra för gående och cyklister från kommunens östra delar att ta sig 
till Älmhults tätort behöver väg 23 passeras på ett säkert sätt. I rapporten Säker 
cykelpassage väg 23 lyfts tre förslag fram. Tekniska förvaltningen föreslår att 
tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med alternativ B.  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

• Tekniska förvaltningens rapport, Säker passage väg 23, daterad 2021-03-10 
 

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  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 44 Delårsrapport 1 år 2022 
Ärendenummer TN 2022/56 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen för sammanställning. 
2. Uppdrar tekniska förvaltningen att vidare granska VA-verksamhetens 

kostnadsbild och avskrivningstider i samband med budgetarbete. 
3. Uppdrar tekniska förvaltningen att undersöka om VA-kollektivets underskott 

kan betalas tillbaka under under fem år istället för tre. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens budgetram för år 2022 är 93,2 miljoner kronor. Prognosen 
för år 2022 beräknas till 96,5 miljoner kronor vilket innebär ett underskott på -
3,2 miljoner kronor.  
När det gäller VA är budgeten i balans, men med en prognos på -2 miljoner 
kronor innebär det att tidigare års underskott byggs på ytterligare med 2 miljoner 
kronor. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning daterad 2022-04-22 

• Ekonomisk uppföljning VA daterad 2022-04-22 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar på följande tillägg: 
1. Uppdrar tekniska förvaltningen att vidare granska VA-verksamhetens 

kostnadsbild och avskrivningstider i samband med budgetarbete. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

2. Uppdrar tekniska förvaltningen att undersöka om VA-kollektivets underskott 
kan betalas tillbaka under under fem år istället för tre. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 45 Uppföljning av verkställigheten av tekniska 
nämndens beslut 
Ärendenummer TN 2022/57 
 

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 förra uppföljningen i november 2021. Uppföljningen visar 
att 48 % av nämndens beslut är verkställda, 33 % är delvis verkställda och 19 % 
inte har verkställts ännu. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-07 

• Rapport om verkställigheten av tekniska nämndens beslut daterad 2022-04-07 
 

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. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 46 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2022/7 
 

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. Kommunstyrelsen § 56/2022 – Öka trafiksäkerheten på väg 600 
2. Kommunfullmäktige § 49/2022 – Omfördelning av investeringsmedel för 

återställningsarbete av täkter i Slätthult 
3. Kommunfullmäktige § 50/2022 – Lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel 
4. Kommunfullmäktige § 73/2022 – Slutrapport för parlamentariska 

beredningen 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2022-04-21 
 

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

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 47 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2022/6 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänna redovisningen. 
 

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 

daterad 2022-04-13 
 

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

 2022-04-26 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Övrigt 
Fastighetschefen informerar nämnden om paradisskolan. 
 
_____ 
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