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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 49 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utse Helen Bengtsson (S) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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 2022-06-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 50 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ärende Arbetsmiljöuppföljning till och med mars 2022 tas bort från 

dagordningen. I övrigt fastställs dagordningen.  
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 51 Strategisk information 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om följande:  

• Linnéskolan 

• Paradisskolan 

• Revisionsgranskning av kostverksamheten 
 
_____ 
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Justerandes signaturer   
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§ 52 Information om pollineringsprojekt 
 

Information 
Parkförvaltaren informerar om kommunens pollineringsprojekt.  
_____ 
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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 53 Föreläggande om vite för Möckelsnäs 
Herrgård 
Ärendenummer TN 2022/99 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Åtgärderna i föreläggandet med diarienummer 2021-000102, daterat 2021-

11-23, ska vidtas senast 2022-08-01. 
2. Överträdelse av tidsfrist är förenat med ett vite om 30 000 (trettio tusen) 

kronor. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten i Älmhults kommun genomförde, med stöd av lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 5 kap. 1 §, 2021-10-04 tillsyn på 
Möckelsnäs Herrgård. Tillsynens syfte var att kontrollera huruvida ägaren och 
nyttjanderättshavaren lever upp till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO 
och tillhörande föreskrifter. 
Räddningstjänsten utfärdade 2021-11-23, med stöd av 5 Kap. 2 § och 2 Kap. 2 § 
lag (2003:773) om skydd mot olyckor, ett föreläggande med krav på åtgärder. 
Åtgärderna skulle senast 2022-05-23 varit genomförda och redovisade för 
räddningstjänsten. 
Det har inte inkommit information eller handlingar som styrker att de förelagda 
åtgärderna är genomförda. Besök på plats har genomförts av räddningstjänsten, 
samt samtal med Håkan Gröön, VD bekräftar att åtgärderna inte är vidtagna i tid.  
 

Beslutsunderlag 
• Förslag till föreläggande om vite daterad 2022-05-24  
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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  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 
Räddningstjänsten 
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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 54 Uppdrag om översyn av VA-taxa 
Ärendenummer TN 2022/83 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram en översyn av VA-taxan inför 

taxehöjning 2023. Översyn och förslag till taxejustering ska redovisas för 
tekniska nämnden i september 2022. 

2. Överlämna förslaget till budgetberedning att ta hänsyn till för budget 2023. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har 2021-10-25, § 154, antagit en ny VA-taxa för Älmhults 
kommun.   
Enligt den utredning som ligger till grund för den nya VA-taxan så behöver både 
anläggningstaxa (som finansierar utbyggnad av nya bostadsområden) och 
brukningstaxan (som finansierar investering och drift av alla VA-anläggningar,  
t. ex vattenverk och reningsverk) höjas för att finansiera framtida investeringar 
och löpande drift inom VA-verksamheten. Utredningen har visat att VA-
verksamheten har ett upparbetat underskott som enligt vattentjänstlagen ska 
justeras inom en 3-årsperiod. VA-taxan behöver höjas i flera steg och enligt 
utredningen från 2021 så föreslogs nedanstående höjningar.   
Anläggningstaxan har fr. o. m 2022 höjts med 46 % och behöver fr. o. m 2023 
höjas med 33 %.  
Intäkterna från brukningstaxan har fr. o. m 2022 höjts med i 38 %. Enligt VA-
utredning från 2021 behöver intäkterna höjas med 12 % inför 2023 och 5 % 
inför 2024.  
Den nya taxan baseras på Svenskt vattens (branschorganisation för Sveriges VA-
organisationer) basförslag som är juridiskt prövad.     
Inför höjning av VA-taxa för 2023 ska en ny översyn göras. I översynen ska 
analys av utfall av nya taxan göras samt genomgång av framtida 
investeringsbudget och driftbudget inför 2023 för att bedöma behovet av 

11



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-07 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   
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taxehöjning inför 2023. Övervägande om andra fördelningsnycklar för intäkterna 
ska göras och tidsperiod för reglering av upparbetat underskott ska göras.    
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25 
 

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 
VA-chef 
För kännedom 
Budgetberedningen 
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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 55 Uppdrag att redovisa kostnadsbilden för VA-
verksamheten 
Ärendenummer TN 2022/84 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Uppdra åt tekniska förvaltningen att ta fram en översyn av kostnadsbilden för 

VA-verksamheten. Förslag som kan leda till kostnadsminskningar ska 
redovisas för tekniska nämnden i december 2022. 

2. Uppdra åt tekniska förvaltningen att utreda hur gjorda exploateringar av nya 
bostadsområden har påverkat VA-verksamhetens ekonomi och identifiering 
av vilka intäkter som VA-kollektivet har gått miste om och vilka medel som 
behöver återföras till VA-kollektivet ska redovisas senast i september 2022.  

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kostnaderna ökar inom VA-verksamheten bl. a pga. ökade 
priser för el, diesel, material och kemikalier behöver kostnaderna belysas och 
förslag på effektiviseringar redovisas. Vi behöver även se över hur VA-
verksamheten är bemannad/organiserad utifrån kompetensförsörjning, 
arbetsbelastning samt säkerställa att drift och funktion inom VA-verksamheten 
fungerar optimalt. I samband med översynen görs en omvärldsbevakning över 
hur andra VA-verksamheter, med motsvarande antal VA-anläggningar, är 
bemannade.  
VA-avdelningen har under 2018 gjort en kartläggning av resursbehovet vad 
gäller kompetensförsörjningen och arbetsbelastning inom VA-verksamheten. 
Kartläggningen behöver ses över och uppdateras i samband med översynen.  
VA-verksamheten är i den dagliga driften styrd av flera lagstiftningar som t.ex. 
livsmedelslagen, miljöbalken, arbetsmiljölagen, vattentjänstlagen, offentlighet- 
och sekretesslagen och lagen om brandfarlig- och explosiv vara. I samband med 
att vi anlitar externa aktörer styrs vi av avtalsjuridik där ABK09, AB04 och 
ABT06 och LOU och LUF är de viktigaste regelverken. Det är en viktig aspekt 
att ta hänsyn till att säkerställa att VA-verksamheten klarar att upprätthålla 
verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning i samband med översynen.  
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En utvärdering kring hur gjorda exploateringar av nya bostadsområden har 
påverkat VA-verksamheten behöver göras. Det finns flera exempel på att 
tekniska förvaltningen har verkställt utbyggnaden för en detaljplan och 
dimensionerat vattenledningarna för flerbostadshus men där tomterna sedan har 
sålts som villatomter. Det innebär att VA-verksamheten har fått en lägre 
kostnadstäckningsgrad för exploateringsområdet som detaljplanen medger. Det 
har resulterat i att VA-verksamheten har fått lägre intäkter för 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter inom området. En kostnadsutredning 
behöver tas fram för att identifiera vilka intäkter som VA-kollektivet har gått 
miste om och vilka medel som behöver återföras till VA-kollektivet.  
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-12 
 

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 
VA-chef 
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Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   
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§ 56 Framtida vattenförsörjning till Diö 
Ärendenummer TN 2022/82 
 

Information 
Tekniska förvaltningen har undersökt olika alternativ för att trygga 
vattenförsörjningen i Diö, Liatorp, Stenbrohult, Möckelsnäs och Råshult. 
Slutsatsen av undersökningen blev att en vattenledning mellan Diö och Älmhult 
är det bästa alternativet. 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Budgetförslag för 2023 med plan för 2024-
2025 
Ärendenummer TN 2022/85 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. Uppdra åt tekniska nämndens presidium att ta fram ett nytt beslutsunderlag 

för budget 2023 med hjälp av tekniska förvaltningen. 
2. Sammanträde med tekniska nämnden äger rum den 27 juni kl. 08:00 för att ta 

beslut om budget 2023. 
 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens förslag till budget 2023 – 2025 följer budgetanvisningen. 
Tekniska förvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt för en budget i balans. 
Inför 2022 stärktes budgeten upp med 9 500 tkr. Verksamheter som tillförts 
utökad budget är främst produktions- och måltidsavdelningen. 
 
Tekniska förvaltningens förslag till budget för 2023, daterad 2022-05-30, pekar 
på ett behov av en utökad ram med 4 206 tkr för: 
- Hyreskostnad för del av Paradisskolan (kök) 
- Personal för bemanning och drift av nytt kök, Paradisskolan 
- Kompensation för högre friskoleersättning med anledning av Paradiskolan 

och Kunskapsförskolan. 
- Kapitaltjänstkostnader med anledning av nyanskaffning av vattenenhet 

(räddningsfordon). 
 
Vidare har beredningen av budgetförslaget föregåtts av omfattande analys av 
omvärldsläget och den kostnadsökningen som både påverkar och bedöms 
påverka förvaltningens förutsättningar. De verksamheter som främst påverkas är: 
- Produktionsverksamheten med ökade kostnader för el, drivmedel och 

entreprenader samt kapitaltjänstkostnader. 
- Måltidsverksamheten med ökade kostnader för livsmedel, transporter och 

hyra. 
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- Fastighetsverksamheten med ökade kostnader för VA och el som i sin tur 
resulterar i generellt ökade hyreskostnader för kommunens samtliga 
verksamheterna. 

- Förändrade redovisningsregler som medförde uteblivna intäkter från 
fonderade intäkter. 

- Kompetensbehov med hänsyn till förändrade lagkrav kopplat till 
räddningstjänsten förbyggande arbetet samt projektledarkompetens kopplat 
till mark- och exploateringsplanen. 

Under arbetet med budgetförslaget har det genomfört en budgetdialog med 
tekniska nämnden den 21 april. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30 

• Bilaga 1 – Driftram daterad 2022-05-31 

• Bilaga 2 – Investeringsanslag och ram 2023-2024 skattekollektivet 

• Bilaga 3 – Investeringsanslag och ram 2023-2024 taxekollektivet 

• Bilaga 4 – Taxor och avgifter 2023 

• Bilaga 5 – Åtgärdsplan för budget i balans 2023 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden återremitterar ärendet till 
tekniska nämndens presidium för att ta fram ett nytt budgetunderlag med hjälp 
av tekniska förvaltningen. 
Roland Johansson (M) yrkar att tekniska nämnden sammanträder igen den 27 
juni kl. 08:00 för att besluta om budget. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan besluta i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkanden och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
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Budgetberedningen 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Övergång till digital mellanlagring av 
handlingar 
Ärendenummer TN 2021/140 
 

Tekniska nämndens beslut 
1. För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast 

handlingar som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper. 
Övrig information sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och 
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). Detta är ett led i den 
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet. 

2. Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att revidera tekniska 
nämndens informationshanteringsplan i enlighet med beslutet. 

 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen förslår en övergång från fysisk förvaring av handlingar 
till en huvudsakligen digital förvaring. En sådan övergång stöds av kommunens 
arkivreglemente1. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 104 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37 

• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02 

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver 
finnas på papper daterad 2020-09-11 

 

 
1 Fastställt i Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-22, § 94 
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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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 2022-06-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 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 2022-05-31  
 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna redovisningen och finner 
att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 2022-06-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Meddelande till tekniska nämnden 
Ärendenummer TN 2022/7 
 

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 § 83/2022 – Årsredovisning 
2. Kommunfullmäktige § 86/2022 – Kommunövergripande uppföljning av 

intern kontroll 2021 
3. Kommunstyrelsen § 89/2022 – Framtidens äldreomsorg 
4. Kommunstyrelsen § 104/2022 – Övergång till digital mellanlagring av 

handlingar 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden, 2022-05-31 
 

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