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 2020-12-15   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M) (deltog på distans) 
Helen Bengtsson (S) (deltog på distans) 
Kent Ballovarre (S) (deltog på distans) 
Staffan Ferm (S) (deltog på distans) 
Jens Jörgensen (M) (deltog på distans) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) (deltog på distans) 
Lars Henriksson (C) (deltog på distans) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Michael Öberg (MP) (deltog på distans) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare 
Lars Lund, fastighetschef, § 131-132 
Cecilia Blidö, kostchef, § 132-133 
Eva Lydahl, kostekonom, § 133 
Filip Lazarov, ekonom, § 132-140 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15   

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

§ 126 Val av justerare 
 

5 
§ 127 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 128 Strategisk information 

 

7 
§ 129 Plan för intern kontroll år 2021 

2020/76 

8 
§ 130 Slutredovisning om Bokhultets förskola 

 

9 
§ 131 Information om ökade kostnader för 

avfallshantering 

 

10 

§ 132 Utformning och nya funktioner i byggnation av 
Linnéskolan 

 

11 

§ 133 Måltidsersättning för friskolor 
2020/126 

12 - 13 
§ 134 Uppdrag att utreda utmaning om att tillaga mat 

till äldre och i förskolan 

2020/124 

14 - 15 

§ 135 Verksamhetsplan och intern budget för år 2021 
2020/123 

16 - 17 
§ 136 Uppdrag om underhållsplan för busskurer 

2020/127 

18 - 19 
§ 137 Uppdrag om plan för dataskyddsarbete 

2020/101 

20 - 21 
§ 138 Revidering av sammanträdesplan för år 2021 

2020/69 

22 - 23 
§ 139 Redovisning av delegeringsbeslut 

2020/81 

24 
§ 140 Meddelande till tekniska nämnden 

2020/54 

25 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 126 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Helen Bengtsson (S) att justera protokollet jämte ordföranden.  
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 127 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 128 Strategisk information 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om: 

 VA-kostnadsutredning 
 Organisationsutveckling på tekniska förvaltningen 

Ordföranden informerar om styrgruppsmöten som genomförts sedan föregående 
nämndsmöte. 
_____
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 129 Plan för intern kontroll år 2021 
Ärendenummer TN 2020/76 
 

Information 
Nämndsekreteraren informerar om att tekniska nämnden ska senast i december 
varje år anta en intern kontrollplan för kommande år. Tekniska förvaltningen har 
inte färdigställt förslaget till kontrollplan och tekniska nämnden kan av den 
anledningen inte besluta om planen i december i enlighet med gällande 
regelverk. Tekniska förvaltningen skickar med de förslag som utarbetats för 
påseende av tekniska nämndens ledamöter.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 130 Slutredovisning om Bokhultets förskola 
 

Information 
Fastighetschefen informerar om slutredovisning om renovering av Bokhultets 
förskola.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 131 Information om ökade kostnader för 
avfallshantering 
 

Information 
Fastighetschefen informerar om ökade kostnader för avfallshantering.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 132 Utformning och nya funktioner i byggnation 
av Linnéskolan 
Ärendenummer TN 2020/55 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostchefen och fastighetschefen informerar om utformning och nya funktioner 
av Linnéskolans kök. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 133 Måltidsersättning för friskolor 
Ärendenummer TN 2020/126 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Fastställer beräkningsunderlaget för bidrag avseende måltidsersättning för 

2021. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kostverksamhetens nettoram som av Tekniska nämnden tilldelats utgör grunden 
för beräkning av bidraget vilken avser måltidsersättning. I kostverksamhetens 
budgetarbete inför 2021 har ett transparent beräkningsunderlag utformats som 
utgår från likabehandlingsprincipen; att beräkna måltidsersättning efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden fastställer 
beräkningsunderlaget för bidrag avseende måltidsersättning. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-15 

 Beräkningsunderlag: Bidrag avseende måltidsersättning till fristående skolor 
2021 daterad 2020-12-15 

 

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

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kostchef  
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 134 Uppdrag att utreda utmaning om att tillaga 
mat till äldre och i förskolan 
Ärendenummer TN 2020/124 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda utmaningen i enlighet med 

kommunens rutin för tillvägagångssätt vid utmaningar av kommunal 
verksamhet och återkomma med förslag till beslut senast i februari 2021. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härlundabygden AB har utmanat kommunens kostenhet om att laga mat till 
äldre och förskolebarn i Härlunda.  
Varje kommun har möjlighet att inför utmaningsrätt. Älmhults kommun har 
genom sin konkurrensutsättningspolicy beslutat att införa utmaningsrätt som 
även gäller för kommunens kostverksamhet. Utmaningsrätten innebär att utvalda 
kommunala verksamheter får utmanas i fråga om driften av verksamheten. 
Älmhults kommun har också en rutin för tillvägagångssätt vid utmaningar av 
kommunal verksamhet som ska följas i hanteringen av detta ärende. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och konstaterat att utmaningen är 
förenlig med konkurrensutsättningspolicyn och att ärendet därför ska utredas 
vidare. Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-01, § 266, att ge tekniska nämnden 
i uppdrag att utreda frågan vidare och återkomma med svar senast i februari 
2021. 
 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01, § 266 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 

 Utmaning om att tillaga mat till äldre i Härlunda daterad 2020-11-18 

 Utmaning om att tillaga mat till förskolebarn i Härlunda daterad 2020-11-19 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 Rutin för tillvägagångssätt vid utmaningar av kommunal verksamhet daterad 
2012-08-14 

 Konkurrensutsättningspolicy daterad 2012-05-22 
 

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 chefen 
Kostchefen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 135 Verksamhetsplan och intern budget för år 
2021 
Ärendenummer TN 2020/123 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Verksamhetsplan för år 2021 daterad 2020-12-01 med tillhörande 

investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 175, 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. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-09 

 Verksamhetsplan för år 2021 daterad 2020-12-01 

 Investeringsbudget för år 2021 daterad 2020-12-09 

 Exploateringsbudget för åren 2021-2022 daterad 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  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Avdelningschefer 
Tekniska chefen 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 136 Uppdrag om underhållsplan för busskurer 
Ärendenummer TN 2020/127 
 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar för egen del: 
1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en underhållsplan för 

kommunens busskurer. Underhållsplanen ska beslutas av tekniska nämnden 
senast i mars år 2021. 

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige: 
2. Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 200 000 kronor i 

tilläggsbudget för övertagandet av ansvar i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 150. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Monica Haider (S) om planering 
för kommunens busskurer. Kommunfullmäktiges beslut innebär alltså att 
motionärens yrkande ska genomföras i sin helhet. Fullmäktiges beslut innebär att 
ansvaret för busskurer överlåts till tekniska nämnden i enlighet med motionens 
yrkanden och ska därför också verkställas motionens yrkanden i sin helhet. 
 

Beslutsunderlag 
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-09 

 Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26, § 150 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-11 

 Motion 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 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) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 137 Uppdrag om plan för dataskyddsarbete 
Ärendenummer TN 2020/101 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Tekniska förvaltningen ska upprätta en plan för dataskyddsarbete som ska 

godkännas av tekniska nämnden. Planen ska vara färdig för godkännande 
senast i april 2021. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR syftar 
till att skydda enskildas rätt till sina egna personuppgifter. Varje myndighet 
ansvarar för behandlingen som sker inom ramen för myndighetens verksamhet. 
Det innebär att tekniska nämnden ansvarar för de behandlingar som sker inom 
tekniska förvaltningen. Med anledning av ovanstående bör tekniska 
förvaltningen få ett uppdrag att upprätta en plan för arbetet med GDPR med 
förslag på ändamålsenlig styrning av förvaltningens arbete i frågan. I GDPR 
ingår också möjligheten för Datainspektionen att utfärda sanktionsavgifter för 
organisationer som behandlar personuppgifter i strid med GDPR varför det är 
extra viktigt att tekniska nämnden leder arbetet. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse om plan för dataskyddsarbete daterad 2020-11-09 
 

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  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska chefen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 138 Revidering av sammanträdesplan för år 2021 
Ärendenummer TN 2020/69 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Fastställa sammanträdesplanen daterad 2020-12.08. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden ska varje år besluta om datum för kommande års 
sammanträden (sammanträdesplan). Årets sammanträdesplan föreslås förändras 
jämfört med föregående års plan på två sätt. Årets sammanträden är flyttade till 
andra veckor i månaden1 och det är tio sammanträden inplanerade på ett helt år 
istället för elva. 
Tekniska nämnden beslutade den 24 november 2020, § 121, att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2021. Den föreslagna planen innehöll dock 
felaktigheter. Flera datum från och med september 2021 behöver revideras. De 
datum som nu föreslagits är de datum som remitterats till ekonomiavdelningen 
och tekniska förvaltningens ledningsgrupp utan synpunkter. 
 

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 

 Kommunfullmäktiges beslut daterat 2020-09-28, § 120 
 

 
1 Olika beroende på när kommunstyrelsens inlämningsstopp infinner sig. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 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 kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 139 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 180-189 
Gatuingenjör 2020 nr 180-188 
 

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  

 2020-12-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 140 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 § 168 – Antagande av policy för intraprenad 
2. Kommunfullmäktige § 169 – Revidering av policy för delegering 
3.  Kommunfullmäktige § 171 – Inrättande av parlamentarisk beredning 
4.  Kommunfullmäktige § 172 – Redovisning av delårsrapport 2 
5.  Kommunfullmäktige § 175 – Fastställande av budget och verksamhetsplan 

för år 2021 
6.  Kommunstyrelsen § 266 – Utmaning om att tillaga mat till äldre och 

förskolebarn 
7.  Kommunstyrelsen § 269 – Julklapp till kommunens medarbetare 
8.  Remiss om yttrande för samråd om vattenförvaltning 2021-2027 

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. 
_____ 
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