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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2021-10-05 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-10-13 2021-11-04 

Anslagstid  
2021-10-14 – 2021-11-03  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Tekniska förvaltningen, plan 2, 
kommunhuset 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Helen Bengtsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Lars Henriksson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Göran Widing (M) ers: Roland Johansson (M) 
Michael Öberg (MP) ers: Staffan Ferm (S) 
Stella Käll (M) ers: Jens Jörgensen (M) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Amanda Olsson, sekreterare 
Lars Lund, fastighetschef, § 97-100 
Elinor Johansson, utredningsingenjör, § 101-102 
Lars Nilsson, räddningschef, § 103-104 
Carolin Stjernqvist, HR-specialist, § 106 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 97 Val av justerare 
 

5 
§ 98 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 99 Strategisk information 

 

7 
§ 100 Information om internhyressystemet 

 

8 
§ 101 Rapport om enskilda vägar 

2021/107 

9 - 10 
§ 102 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

2021/103 

11 - 12 
§ 103 Äskande om överflyttning av statliga medel för 

övergripande ledning till räddningstjänst 

2021/111 

13 - 14 

§ 104 Revidering av handlingsprogram om lag om 
skydd mot olyckor 

2021/46 

15 - 16 

§ 105 Delårsrapport 2 år 2021 
2021/110 

17 - 18 
§ 106 Arbetsmiljöuppföljning 2021 

2021/112 

19 
§ 107 Uppföljning av intern kontroll för år 2021 

2020/76 

20 
§ 108 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/23 

21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 97 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utser Lars Henriksson (C) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 98 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Fastställer dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 99 Strategisk information 
 

Information 
Michael Öberg (MP) frågar om trafikregler och implementeringen av dem i 
Älmhults kommun.  
Helen Bengtsson (S) informerar om Härlundabygden AB:s tillbakadragande av 
utmaning om att leverera mat till äldre och förskolan i Häradsbäck.  
_____ 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 100 Information om internhyressystemet 
 

Information 
Tekniska chefen och fastighetschefen informerar om hur tekniska nämndens 
internhyressystem fungerar. Tekniska chefen informerar att gränsdragningslistan 
kommer upp för politiskt beslut under nästkommande år. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 101 Rapport om enskilda vägar 
Ärendenummer TN 2021/107 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Godkänner redovisningen. 
2. Fastställer prioriteringsordningen för vidare arbete i enlighet med del 6 i 

rapporten Enskilda vägar daterad 2021-08-25. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
För att få en helhetsbild och tydliggöra kommunens arbete med enskilda vägar 
har tekniska förvaltningen tagit fram en rapport som belyser ett antal 
otydligheter som behöver redas ut. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska 
nämnden godkänner rapporten och fastställer prioriteringsordningen för vidare 
arbete. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07 

 Tekniska förvaltningens rapport om enskilda vägar, daterad 2021-08-25 

 Bilaga 1 till rapport om enskilda vägar - Karta Vägrådsområde, daterad 2021-
09-09 

 Bilaga 2 till rapport om enskilda vägar - Karta Drift- och underhållsområde, 
daterad 2021-09-09 

 Bilaga 3 till rapport om enskilda vägar - Förslag till arbetsbeskrivningar för 
enskilda vägar, daterad 2021-09-10  

 

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. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

_____ 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 102 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
Ärendenummer TN 2021/103 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige  

 Anta lokala ordningsföreskrifter för torghandeln med följande ändring:  
ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala ordningsföreskrifterna 
ska gälla. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget söks polistillstånd för torghandel. När andra arrangemang ska 
bedrivas på Stortorget behöver tillståndet tillfälligt upphävas. 
Polismyndighetens förslag till enklare hantering är lokala ordningsföreskrifter 
för torghandeln. Om Älmhults kommun antar lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln behöver polistillstånd inte sökas.  
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln för att få en enklare hantering av dessa ärenden.  
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 

 Tekniska förvaltningens förslag till lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln, daterad 2021-09-08 

 Karta, daterad 2021-09-09 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att ytan för lekplatsen tas bort från ytan som de lokala 
ordningsföreskrifterna ska gälla. I övrigt i enlighet med tekniska förvaltningens 
förslag. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsgång 
Ordföranden 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  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 103 Äskande om överflyttning av statliga medel 
för övergripande ledning till räddningstjänst 
Ärendenummer TN 2021/111 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget för övergripande 

ledning överflyttas till tekniska nämnden. 
2. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget årligen överflyttas 

till tekniska nämnden. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med förändradlagstiftning och krav på att kommuner skall ingå i 
större kluster för att hantera övergripande ledning betalas ett statsbidrag ut.  
Storleken är beslutad i riksdagens budget och är för närvarande 45 mkr som 
fördelas ut efter storleken på kommunen, baseras på antalet invånare den 1 
november 2020 och blir då 4,34 kr/invånare 2021. För Älmhults kommun blir 
det 77 616 kr.    
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse om överflyttning av statliga medel för övergripande ledning 

till räddningstjänst, daterad 2021-09-15 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att  
1. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget för övergripande 

ledning överflyttas till tekniska nämnden. 
2. Begära av kommunstyrelsen att det generella statsbidraget årligen överflyttas 

till tekniska nämnden. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

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

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 104 Revidering av handlingsprogram om lag om 
skydd mot olyckor 
Ärendenummer TN 2021/46 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Ta med synpunkterna från samrådshandlingarna i Handlingsprogram för 

Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor daterad 2021-09-29 med tillhörande bilagor. 

2. Godkänna Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och 
Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor daterad 2021-
08-12 med tillhörande bilagor. 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige följande: 
3. Anta handlingsprogrammet vidare för beslut i kommunfullmäktige 

Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor daterad 2021-08-12 med tillhörande 
bilagor. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden punkt 1-2 
Kommunfullmäktige punkt 3 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handlingsprogrammet har varit ut på remiss till berörda aktörer och inkomna 
synpunkter har beaktats. 
MSB har med anledning av ändringen i lagen om skydd mot olyckor som 
beslutades 21 oktober 2020 utfärdat föreskrifter om innehåll och struktur i 
kommunens handlingsprogram. MSBFS 2021:1 beslutades 1 juni 2021 och 
innehåller föreskrifter avseende innehåll och struktur i de handlingsprogram som 
kommunerna ska anta enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). 
Handlingsprogrammet och den riskbaserade dimensioneringen innehåller en 
beskrivning av kommunens risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom 
kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta 
de inträffar och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Handlingsprogrammet skall beskriva den skadeförebyggande och 
skadeavhjälpande verksamheten och hur den är ordnad utifrån de risker som 
finns dessa skall även beskrivas i mål för verksamheten.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse gällande handlingsprogram om lag om skydd mot olyckor, 

daterad 2021-09-29 

 Antagandehandling för handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor, 
daterad 2021-09-29 

 Antagandehandling för riskbaserad dimensionering av operativ 
räddningstjänst, daterad 2021-08-12 

 Yttrande om remiss om handlingsprogram om lagen om skydd mot olyckor 
från Räddningstjänsten Västra Blekinge, daterad 2021-09-22 

 Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från 
Markaryd kommun, daterad 2021-09-20 

 Svar om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från Växjö 
kommun, daterad 2021-09-13 

 Yttrande om remiss om handlingsprogram för skydd mot olyckor från 
Trafikverket, daterad 2021-09-29 

 

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 nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 105 Delårsrapport 2 år 2021 
Ärendenummer TN 2021/110 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen för sammanställning. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens budget för år 2021 är 83,6 mnkr. Prognosen för år 2021 
beräknas till ett resultat om 83,6 mnkr vilket innebär en budget i balans.  
Resultatmålet som kopplas till arbetet för ett hälsofrämjande och förebyggande 
och genom detta uppnå ett minskat stödbehov främst inom 
utbildningsverksamheten bedöms uppnås till del under 2021genom 
tillbyggnation av Diö skola. I övrigt bedöms målet uppnås under 2022 och 2023 
med koppling till Paradisskolans färdigställande och tillbyggnation av 
Linnéskolan.  
Resultatmålet som kopplas till kommunens befolkningsökning bedöms uppfyllas 
under 2022 då nytt attraktivt bostadsområde, Västra Bökhult E2, är färdigställt 
och med möjligheten att bebygga. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse om delårsrapport 2, daterad 2021-09-

20 

 Delårsrapport 2 för Tekniska nämnden år 2021, daterad 2021-09-17 

 Bilaga 1 till delårsrapport 2 - Investeringsredovisning ANSLAG, daterad 
2021-08-23 

 Bilaga 2 till delårsrapport 2 - Investeringsredovisning RAM, daterad 2021-
08-23 

 Bilaga 3 till delårsrapport 2 - Exploateringsredovisning inklusive VA, daterad 
2021-09-16 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Bilaga 4 till delårsrapport 2 - Driftredovisning, daterad 2021-09-16 

 Bilaga 5 till delårsrapport 2 - Redovisning av VA-Verksamhet, daterad 2021-
09-16 

 Bilaga 6 till delårsrapport 2 - Redovisning av renhållningsverksamhet, 
daterad 2021-09-16 

 

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 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 106 Arbetsmiljöuppföljning 2021 
Ärendenummer TN 2021/112 

 

Information 
HR-specialisten redovisar för nämnden en uppföljning av tekniska nämndens 
arbetsmiljöansvar. Redovisningen, som sker på sammanträdet 2021-10-05, 
beskriver arbetsmiljöansvar samt aktuella siffror för sjukfrånvaro, tillbud och 
arbetsskador. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 107 Uppföljning av intern kontroll för år 2021 
Ärendenummer TN 2020/76 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska nämnden godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ska senast i december varje år anta en intern kontrollplan för 
kommande år. I linje med den antagna intern kontrollplanen 2021 ska flera 
granskningar vara genomförda innan årets slut. Tekniska förvaltningen har följt 
upp flera granskningar och redovisar de i bilagd rapport. Samtliga uppföljningar 
kommer finnas med i tekniska nämndens uppföljning av intern kontrollplan i 
december.  
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-30 

 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 daterad 2021-09-30 

 Fastställd Intern kontrollplan 2021 för Tekniska nämnden daterad 2021-01-27 
 

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  

 2021-10-05 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 108 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-

10-05, daterad 2012-09-29 
 

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