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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23   

 
Tekniska nämnden 

 

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Helen Bengtsson (S), 1:e vice ordförande 
Kent Ballovarre (S) 
Håkan Pettersson (S) 
Elizabeth Peltola (C), ordförande 
Tomas Simonsson (M), 2:e vice ordförande 
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Emma Åkesson (S) ers: Claes Moberg (M) 
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Lars Lund, fastighetschef §§ 6 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 1 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden väljer Helen Bengtsson (S) att justera protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår Helen Bengtsson (S) som justerare.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan välja Helen Bengtsson (S) att 
justera protokollet och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 2 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan fastställa föredragningslistan och 
finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 3 Strategisk information 
 

Sammanfattning av ärendet 
•  Tekniska chefen informerar om egensotning.  

• Tekniska chefen ger lägesuppdatering gällande byggnation Linnéskolan.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Verksamhetsplan för år 2023 
Ärendenummer TN 2022/188 
 

Tekniska nämndens beslut 
För egen del: 
1. Tekniska nämnden beslutar godkänna ”Verksamhetsplan 2023 Tekniska 

nämnden skattekollektivet, inklusive investeringsbudget 2023 med plan 
2024–2032”, daterad 2022-12-28. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar 
om reviderad investeringsbudget enligt bilaga A - ”Investeringsbudget TN 
20230124 jämfört med KF 20221212”, daterad 2022-12-28, efter att tabell 
om personalprocessen lagts till i verksamhetsplanen./ med tillägg att tabell 
om personalprocessen läggs till i verksamhetsplanen. 

2. Tekniska nämnden beslutar godkänna ”Verksamhetsplan 2023 Tekniska 
nämnden taxekollektivet, inklusive investeringsbudget 2023 med plan 2024–
2032”, daterad 2022-12-28. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar om 
reviderad investeringsbudget enligt bilaga A - Investeringsbudget TN 
20230124 jämfört med KF 20221212”, daterad 2022-12-28. 

Förslag till kommunfullmäktige: 
3. Besluta att revidera investeringsbudget år 2023 med plan 2024–2032 enligt 

bilaga A - ”Investeringsbudget TN 20230124 jämfört med KF 20221212”, 
daterad 2022-12-28. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1–2 
Kommunfullmäktige punkt 3 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut tagit fram förslag 
till internbudget för år 2023 som presenteras i tekniska nämndens 
verksamhetsplaner 2023, en för skattekollektivet och en för taxekollektivet 
(VA).   
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-12-28 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Verksamhetsplan 2023 Tekniska nämnden skattekollektivet,  
daterad 2022-12-28  

• Bilaga 1. Investeringsbudget år 2023, med plan 2024–2032, på projektnivå 
skatte, daterad 2022-12-28 

• Verksamhetsplan 2023 Tekniska nämnden taxekollektivet,  
daterad 2022-12-28 

• Bilaga 1. Investeringsbudget år 2023, med plan 2024–2032, på projektnivå 
taxe, daterad 2022-12-28 

• Bilaga A. Investeringsbudget TN 20230124 jämfört med KF 20221212, 
daterad 2022-12-28 

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Kent Ballovarre (S) yrkar att tabell om personalprocessen läggs till i 
verksamhetsplanen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Kent 
Ballovarres (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Taxa för laddstolpar 
Ärendenummer TN 2022/199 
 

Tekniska nämndens beslut 
För egen del: 
1. Tekniska förvaltningen uppdras utreda form för prissättning av taxan till 

nämndens sammanträde i april. 
2. Tekniska förvaltningen uppdras undersöka tidsbegränsning av laddplatser till 

nästkommande nämndsammanträde. 
3. Tekniska förvaltningen uppdras utvärdera laddstolparnas användande efter 

taxans införande till nämndssammanträdet i september. 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige:  
4. Ta ut avgift för laddning vid publika kommunala laddstolpar. 
5. Avgiften för laddningen ska vara 6,00 kronor per kilowattimme. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har publika kommunala laddstolpar för laddning av laddbara 
fordon. Kommunen tar i dagsläget inte ut någon avgift för att ladda vid 
stolparna. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ta ut en avgift för 
laddning vid de publika kommunala laddstolparna. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19  
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras utreda form för 
prissättning av taxan till nämndens sammanträde i april. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tomas Simonsson (M) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras undersöka 
tidsbegränsning av laddplatser till nästkommande nämndsammanträde. 
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska förvaltningen uppdras utvärdera 
laddstolparnas användande efter taxans införande till nämndssammanträdet i 
september. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Tomas 
Simonssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtssons (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Försäljning av godsmagasinet 
Ärendenummer TN 2022/155 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden delegerar rätt att fatta beslut om försäljning av 

godsmagasinet till tekniska nämndens presidium. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
År 2013 förvärvade Älmhults kommun fastigheten Älmhult 8:6 från 
Trafikverket. På fastigheten finns en gammal träbyggnad som har verkat som ett 
godsmagasin för järnvägstrafiken genom Älmhult. Fastighetsytan är 2296 
kvadratmeter och ligger precis in till banområdet söder om gångbron över 
spåren. Rivningslov har sökts men inte beviljats. Antikvarisk utredning gjordes 
av Kulturparken Småland där man anser att byggnaden har ett högt 
kulturhistoriskt värde. 
Uppskattat värde på fastigheten är 750 000 kr och är gjort av Värderingsbyrån. 
Tekniska nämnden uppdrog 2022-09-13, § 73, åt tekniska chefen att sälja 
fastigheten.  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 73 

• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-15 

• Älmhult 8:6 karta enligt bilaga 1 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) yrkar att tekniska nämnden delegerar rätt att fatta beslut 
om försäljning av godsmagasinet till tekniska nämndens presidium. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Fastighetsavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Sammanträdeplan 2023 
Ärendenummer TN 2022/162 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden fastställer sammanträdesplan enligt förslag daterat 2023-

01-13 med justeringen att presidiet 2023-02-14 ändrar tid till kl 15:00. 
2. Tekniska nämnden upphäver tidigare beslut 2022-11-01, § 98, om 

sammanträdestider för 2023. 
 

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. 
Tekniska nämnden beslutade 2022-11-01, § 98, om sammanträdestider för 2023. 
Behov av justering av flera sammanträdestider har uppstått, varför nytt förslag 
till beslut har tagits fram.  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-13. 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elizabeth Peltola (C) föreslår att presidiet 2023-02-14 ändrar tid till kl 15:00. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Elizabeth 
Peltolas (C) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Utbildningsplan för tekniska nämnden 2023 
Ärendenummer TN 2023/7 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner utbildningsplan för 2023. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till utbildningsplan för tekniska 
nämnden 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-13 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Förvaltningschef och avdelningschefer 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Val av representanter till styrgrupp 
Ärendenummer TN 2023/13 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden utser följande representanter till styrgrupp för 

mandatperioden 2023–2026: 
Elizabeth Peltola (C), tekniska nämndens ordförande 
Helen Bengtsson (S), tekniska nämndes 1:e vice ordförande 
Tomas Simonsson (M), tekniska nämndens 2:e vice ordförande 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har en styrgrupp för större projekt. Nämnden ska utse 
representanter till denna.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2023/12 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordföranden och tjänstepersoner 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 2023-

01-17 
 

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

 2023-01-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Praktisk information 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

• Praktisk information till nämnden. 
 
_____ 
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