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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01   

 
Tekniska nämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Roland Johansson (M), ordförande 
Jens Jörgensen (M) 
Helen Bengtsson (S) 
Kent Ballovarre (S) 
Malin Bengtsson (S) 
Lars-Gunnar Gustafsson (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Stella Käll (M) ers: Lars Henriksson (C) 
 
Tjänstemän 
Anders Nyberg, teknisk chef 
Amanda Olsson, sekreterare  
Kristin Täljsten, VA-chef, § 95 
Malin Augustsson, VA-ingenjör, § 95 
Elinor Johansson, utredningsingenjör, § 96  
Lars Lund, fastighetschef, § 97 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 92 Val av justerare 
 

5 
§ 93 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 94 Strategisk information 

 

7 
§ 95 Revidering av VA-taxa 

2022/83 

8 - 9 
§ 96 Grävbestämmelser 

2022/167 

10 - 11 
§ 97 Rivning av Silverdalen 

2022/178 

12 
§ 98 Sammanträdesplan 2023 

2022/162 

13 
§ 99 Definition av begreppet närproducerade 

livsmedel 

2021/41 

14 

§ 100 Redovisning av delegeringsbeslut 
2022/6 

15 
§ 101 Meddelande till tekniska nämnden 

2022/7 

16 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 92 Val av justerare 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Utser Lars-Gunnar Gustafsson (L) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 93 Fastställande av dagordning 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Ändrar Rivning av Silverdalen från ett beslutsärende till ett 

informationsärende. I övrigt fastställs dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 94 Strategisk information 
 

Information 
Tekniska chefen informerar om följande: 

• Hvita Korset och rivningsprocessen 
• Linnéskolan och markarbetet 
• Måltidsverksamheten och rekryteringsprocesser 
• Energibesparande åtgärder 

_____ 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 95 Revidering av VA-taxa 
Ärendenummer TN 2022/83 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxan enligt förslag daterat 2022-

10-07. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag från tekniska nämnden att under 2022 
göra en översyn av VA-taxan för 2022.   
Utredningen gällande översyn av VA-taxa inför 2023 daterad 2022-07-07 visar 
att ytterligare höjning av VA-taxans brukningstaxa behövs. För att nå en VA-
ekonomi i balans krävs att intäkterna från brukningstaxan höjs i flera steg med 
12 % inför 2023 och 10 % årligen 2024–2026. En motsvarande översyn som 
gjorts 2022 behöver göras varje år för att säkerställa att VA-ekonomin är i 
balans.  
Tekniska nämndens ordförande har lämnat en ordförandeskrivelse i ärendet som 
förordar att kommunfullmäktige tillför 10 miljoner kronor i budget 2023 för att 
täcka underskottet. 
Tekniska nämnden beslutade 2022-09-13 följande: 

• Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige tillföra tekniska nämnden 10 
miljoner kronor i budget 2023 för vatten och avlopp. 

• Anläggningstaxan höjs med 33 % 2023 men brukningstaxan höjs inte. 
Tekniska förvaltningen har reviderat VA-taxan inför 2023 så att 
anläggningstaxan höjs med 33 % inför 2023.    
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11 
• Förslag till taxa för Älmhults kommuns vatten- och avloppsanläggning, VA-

taxa 2023, daterad 2022-10-07 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Tekniska nämndens beslut 2022-09-13, § 74, Uppdrag om taxeföreskrifter för 
VA-taxa 

• Utredning om översyn av VA-taxan inför 2023 daterad 2022-07-07, Envidan 
• Kostnadsutredning för VA-kollektivet daterad 2022-07-07, VA-avdelningen   
• Ordförandeskrivelse daterad 2022-09-06 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 
 

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

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas protokollsanteckning: Höjningen av Älmhults VA-taxa var 
sista året påtagligt hög och har påverkat framförallt företagare i kommunen. 
Utredningen som är gjord kring finansiering och drift av VA-systemet är väl 
genomgjord och lyfter upp de utmaningar vi måste ta ansvar för, bland annat den 
skuld som finns då VA-taxan under många år legat för lågt.   
Utifrån världsläget med stora ökade fasta utgifter för alla företag tycker vi det är 
viktigt att vi från kommunens sida försöker dämpa prisökningen på VA om det 
är möjligt. Delvis genom att förlänga tiden på återbetalningen av den skuld som 
finns, men också genom att tillföra engångssummor från skattekollektivet för att 
komma till rätta med det. Engångssummans storlek är starkt kopplad till 
kommunkoncernens övergripande ekonomi och det är därför svårt för tekniska 
nämnden att veta om dessa pengar kommer tillföras. Om de inte tillförs 
samtidigt som vi inte höjer VA-taxan så kommer va-kollektivet fortsätta att gå 
minus.  
Vi tycker det är budgetberedningens ansvar att fatta dessa beslut, men att 
tekniska nämnden ska komma med olika alternativ på hur det kan lösas.  
Med anledning av detta vill vi skicka ärendet vidare till budgetberedningen med 
förslaget att tillföra pengar utifrån ordförandeskrivningen, men om så inte blir 
fallet så måste taxorna höjas enligt tjänsteskrivelsen eller något av utredningens 
förslag. 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
VA-chef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 96 Grävbestämmelser 
Ärendenummer TN 2022/167 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslår kommunfullmäktige att anta Grävbestämmelser i Älmhults kommun 

daterad 2022-09-29. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år får tekniska förvaltningen in drygt hundra ansökningar om att få gräva i 
kommunens allmänna platsmark. Det gäller ofta gatumiljöer då det är i dessa de 
flesta typer av ledningar finns.  
För att säkerställa att grävningen men framför allt återställningen sker på ett sätt 
som inte sänker livslängden på anläggningarna och på så sätt upprätthåller ett 
fungerande gatunät i kommunen behöver det finnas regler för hur dessa får gå 
till.  
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag på Grävbestämmelser i 
Älmhults kommun och föreslår tekniska nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta grävbestämmelser i Älmhults kommun 
daterad 2022-09-29. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30 

• Förslag till grävbestämmelser i Älmhults kommun daterad 2022-09-29 

• Bilaga 1 – Karta över gator med tvåskiktsbeläggning daterad 2022-09-27 

• Bilaga 2 – Prislista för återställningsarbeten daterad 2022-09-21 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Tekniska nämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan beslut i enlighet med tekniska 
förvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 97 Rivning av Silverdalen 
Ärendenummer TN 2022/178 
 

Information  
Fastighetschef informerar om tre olika alternativ för hantering av Silverdalens 
gamla byggnader. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att samla in 
underlag och ta upp ärendet för beslut vid nästa nämndssammanträde. 
_____ 
 

12



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 98 Sammanträdesplan 2023 
Ärendenummer TN 2022/162 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Fastställer tekniska förvaltningens förslag till sammanträdesplanen i 

tjänsteskrivelsen daterad 2022-09-22. 
 

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. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-22 
 

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

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 99 Definition av begreppet närproducerade 
livsmedel 
Ärendenummer TN 2021/41 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Föreslår kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering till maj 

2023. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 119, att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att återkomma med en definition på ”närproducerade livsmedel”. 
Uppdraget skulle återrapporteras i september 2022. På grund av resursbrist inom 
måltidsavdelningen har tekniska nämnden inte möjlighet att återrapportera 
uppdraget inom angiven tidsram. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska 
nämnden att föreslå kommunfullmäktige att förlänga tiden för återrapportering 
till mars 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 

Tekniska nämndens behandling 
Förslag 
Roland Johansson (M) yrkar att kommunfullmäktige att förlänga tiden för 
återrapportering till maj 2023. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om tekniska nämnden kan beslut i enlighet med Roland 
Johanssons (M) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 100 Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendenummer TN 2022/6 
 

Tekniska nämndens beslut 
 Godkänner 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 2022-

11-01 
 

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

 2022-11-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Tekniska nämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 101 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. Styrelsebeslut från Södra Smålands Avfall och Miljö AB, § 49 – Beslut 
om maxtaxa bygg- och rivningsavfall 

2. Styrelsebeslut från Södra Smålands Avfall och Miljö AB, § 50 – Beslut 
om avgifter dekaler 

3. Kommunstyrelsen § 176/2022 – Förslag på energibesparande åtgärder 
4. Kommunstyrelsen § 171/2022 – Flytt av delar av vuxenutbildningen från 

Haganässkolans lokaler 
 

Beslutsunderlag 
• Rapport om meddelanden till tekniska nämnden daterad 2022-10-26 
 

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