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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Tekniska nämnden 2021-12-14 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-12-22 2022-01-13 

Anslagstid  
2021-12-23 – 2021-01-08  

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

 2021-12-14   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) 
Helen Bengtsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
Lars Henriksson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars Ingvert (S) ers: Malin Bengtsson (S) 
Stella Käll (M) ers: Jens Jörgensen (M) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Lars Lund, fastighetschefen, § 123-126, 132 
Mikael Virdelo, ekonom, § 123-132 
Elinor Johansson, trafikingenjör, § 128 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 123 Val av justerare 
 

5 
§ 124 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 125 Strategisk information 

 

7 
§ 126 Information om byggnationen av Linnéskolan 

2019/35 

8 
§ 127 Information om skogsförvaltningen 

 

9 
§ 128 Utdelning av snökäppar och sommarsalt till 

enskilda vägar 

2021/120 

10 

§ 129 Deluppföljning av intern kontroll år 2021 
2020/76 

11 
§ 130 Plan för intern kontroll 2022 

2021/100 

12 - 13 
§ 131 Verksamhetsplan för år 2022 

2021/136 

14 - 15 
§ 132 Medarbetarundersökning år 2021 

2021/135 

16 
§ 133 Revidering av delegeringsordning 

2021/134 

17 - 18 
§ 134 Upphandlingsplan för år 2022 

2021/133 

19 
§ 135 Redovisning av delegeringsbeslut 

2021/23 

20 
§ 136 Meddelande till tekniska nämnden 

2021/7 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 123 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Lars-Gunnar Gustafsson (L) att justera protokollet jämte ordförande 

med Helen Bengtsson (S) som reserv. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 124 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 125 Strategisk information 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om följande:  

• Presenterar ny ekonom 
Fastighetschefen informerar om följande: 

• Ombyggnationen av Diö skola 
Roland Johansson (M) informerar om följande: 

• Toaletterna på Haganässkolan 
• Senaste styrgruppsmötet 

Lars Ingvert tar upp följande:  

• Östergatan bröts upp för en längre tid sedan men är ännu inte återställd. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 126 Information om byggnationen av 
Linnéskolan 
Ärendenummer TN 2019/35 
 

Information 
Inom ramen för om- och tillbyggnation av Linnéskolan har yttranden på 
bygglovet inkommit till kommunen. Med anledning av Trafikverkets yttrande 
och frågeställningar avseende hur bullermiljön för skolgården ska kunna 
hanteras har tekniska förvaltningen valt att återkalla bygglovsansökan för 
Linnéskolan. 
Bygglovet återkallas med motivet att invänta en teknisk utredningen samt 
Trafikverkets interna beredning av möjliga åtgärder för att reducerande buller i 
anslutning av skolmiljön. 
Den gemensamma inriktningen för det fortsatta arbetet är att avvakta den 
tekniska utredningen och Trafikverkets interna beredning samt uppdatera 
bullerutredning för projektet och där efter inkomma med ett förnyat bygglov. 
Den gemensamma planeringsinriktningen är att ett nytt bygglov kommer att 
sökas inom 6 månader (april 2022). 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 127 Information om skogsförvaltningen 
 

Information 
Skogsförvaltaren informerar om kommunens skogsförvaltning. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 128 Utdelning av snökäppar och sommarsalt till 
enskilda vägar 
Ärendenummer TN 2021/120 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Upphöra med utdelning av sommarsalt och snökäppar från och med 2022-

01-01. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen delar i dagsläget ut snökäppar och sommarsalt till privatpersoner 
och i vissa fall föreningar. För att säkerställa att likabehandlingsprincipen i 
kommunallagen och konkurrenslagen följs är Tekniska förvaltningens förslag är 
att tekniska nämnden beslutar att kommunen upphör att dela ut snökäppar och 
sommarsalt från och med 1 januari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-28 

• Tekniska förvaltningens rapport, Enskilda vägar, daterad 2021-08-25 
 

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  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 129 Deluppföljning av intern kontroll år 2021 
Ärendenummer TN 2020/76 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänna 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 tekniska nämndens granskningar och redovisar de i bilagd rapport. 
Uppföljningen av de kommunövergripande granskningarna kommer först i 
början av 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-10 

•  Deluppföljning av intern kontrollplan för år 2021 – november daterad 2021-
09-30 

• Fastställd intern kontrollplan 2021 för tekniska nämnden daterad 2021-01-19 
 

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  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 130 Plan för intern kontroll 2022 
Ärendenummer TN 2021/100 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att granska avtalsuppföljning, 

investeringsprocessen och kompetensförsörjningsrisken från tekniska 
förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ska senast i december varje år anta en intern kontrollplan för 
kommande år.  
Tekniska förvaltningen skickar med de förslag som utarbetats för påseende av 
tekniska nämndens ledamöter. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-26 

• Förslag till kontroller i intern kontrollplan för år 2022 

• Kommunövergripande mål för intern kontroll 2022 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Helen Bengtsson (S) yrkar att tekniska nämnden granskar avtalsuppföljningen 
och investeringsprocessen enligt tekniska förvaltningens förslag. 
Kent Ballovarre (S) yrkar att tekniska nämnden granskar 
kompetensförsörjningsrisken. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Helen 
Bengtsson (S) och Kent Ballovarres (S) yrkande och finner att nämnden beslutat 
så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 131 Verksamhetsplan för år 2022 
Ärendenummer TN 2021/136 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Verksamhetsplan för år 2022 daterad 2021-11-11 med tillhörande 

investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-22, § 192, att fastställa de så kallade 
ramarna för nämnderna. Med ramarna menas att kommunfullmäktige har 
meddelat hur mycket medel respektive nämnd ska ha som budget nästa år. Det är 
nu upp till tekniska nämnden att fördela dessa medel inom verksamheten. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern budget för år 2021. 
Tekniska nämndens driftbudget för år 2022 beräknas till 93 miljoner kronor. 
Kostnaderna beräknas till 338 miljoner kronor och intäkterna till 245 miljoner 
kronor.  
Investeringsbehovet uppgår under år 2022 till 234 miljoner kronor för 
skattekollektivet och 38 miljoner kronor för taxekollektivet. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03 

• Förslag till verksamhetsplan 2022 för tekniska nämnden daterad 2021-11-11 

• Bilaga 1.1 daterad 2021-12-03 

• Bilaga 1.2 daterad 2021-12-03 

• Bilaga 2.1 daterad 2021-12-03 

• Bilaga 2.2 daterad 2021-12-03 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att ändra i tekniska förvaltningens förslag till beslut 
från 2020-11-11 till 2021-11-11. 
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 
Förvaltningschef 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 132 Medarbetarundersökning år 2021 
Ärendenummer TN 2021/135 
 

Information 
HR-specialisten redogör för medarbetarundersökningen 2021 för tekniska 
förvaltningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Revidering av delegeringsordning 
Ärendenummer TN 2021/134 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Revidera tekniska nämndens delegeringsordning, daterad 2021-11-26, i 

enlighet med tekniska förvaltningens förslag. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden har fått befogenhet att besluta i vissa frågor av 
kommunfullmäktige genom reglemente. Tekniska nämnden kan i sin tur 
delegera möjligheten att besluta till tekniska förvaltningen och har gjort så i en 
delegeringsordning.  
Tekniska förvaltningen föreslår att delegeringsordningen revideras för att ge 
förvaltningschefen befogenhet att hantera skulder som behöver avskrivas med 
mera. Vissa redaktionella förändringar förekommer också. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-26  

• Förslag till reviderad delegeringsordning daterad 2021-11-26 

• Fastställd delegeringsordning för tekniska nämnden daterad 2021-08-19 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden tar bort de tre första orden i 
delegeringspunkt 2.4 som är ”På kommunens vägnar…”. I övrigt enligt tekniska 
förvaltningens förslag till beslut. 
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  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Upphandlingsplan för år 2022 
Ärendenummer TN 2021/133 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om upphandlingsplanen för år 2022. 
Upphandlingsplanen innehåller de produkter och tjänster som tekniska 
förvaltningen planerar upphandla under kommande år. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 135 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2021/23 
 

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 2021-

12-14, daterad 2021-12-08 
 

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

 2021-12-14 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 136 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2021/7 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner redovisningen. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit post som ska meddelas tekniska nämnden för kännedom.  
Följande meddelanden har inkommit: 

1. Kommunfullmäktige § 152/2021 – Svar på motion om insatser som ger 
ökad trygghet för cyklister 

2. Kommunfullmäktige § 154/2021 – Revidering av VA-taxa 
3. Kommunfullmäktige § 157/2021 – Sammanträdestider 2022 
4. Kommunfullmäktige § 150/2021 – Val till uppdraget som ledamot i 

tekniska nämnden efter Staffan Ferm (S) 
5. Kommunfullmäktige § 151/2021 – Val till uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden efter Ola Willhammar (C) 
6. Utbildningsnämnden § 138/2021 – Elmeskolans framtid 
7. Laga-kraftsbevis för detaljplan Haga hem 1 m.fl.  

 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2021-12-08 
 

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