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1  

Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 13.15 – 15.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   Beslutande Marijo Edlund (S)   

 Reinder Nispeling (L) ordförande  
 Jim Larsson (S)  
 Lars Wilhelmsson (C)  
 Hans Strandlund (M)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Sigrid Moser-Nyman (SD)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Aliki Karlsson (S), Jesper Bertilsson (L), Ulf Olsson (C), Kenth 

Rydén (KD), Andreas Ångman (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, teknisk 
chef Carina Elliott, övriga se § 32. 
  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Reinder Nispeling (L) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den mars 29 mars 2022 klockan . 
 
Underskrifter  Paragrafer 31 - 39 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr      
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marijo Edlund (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Reinder Nispeling (L) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 31-39 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-23 
  
Anslaget uppsättes 2022-03-30 

 
Anslaget nedtages 
 
 

2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr      
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TN § 31 
 
Information från förvaltningen    Dnr 18/22 
 
Teknisk chef informerar om följande:  
 

• Översyn av kommunens skyddsrum 
• Arbete kring övergång till nya VA-bolaget 
• Belysning på Berglagsvägen 

 
• Avdelningschefer presenterar uppföljning av arbetsprogram 2022.  
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TN § 32 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 31 – Gata/parkchef Jessica Cedergren, fastighetschef Peter Wallén, VA-chef 
Annica Wijk  
§ 33-34, 36-37 – Gata/parkchef Jessica Cedergren  
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TN § 33  
 
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 för trafiksäkerhets-
åtgärder   Dnr 55/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att 
förvaltningen önska genomföra åtgärder för att främja trafiksäkerhet och arbeta 
mot de nationella målen om inga allvarligt skadade eller dödade i trafiken. Ut-
veckla trafiksäkerheten både för de oskyddade trafikanterna samt alla för 
motortrafiken. Under 2022 ska investeringen omfatta Parkgatan. Problem med 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har uppmärksammats under en 
längre tid. Då flera av målpunkterna längs vägen är skolor är det många barn 
och ungdomar som rör sig både längs med vägen och som behöver korsa denna. 
Statlig medfinansiering avses att sökas inför 2023. Projektet är fullt finansierat 
med investeringsbudgeten för 2022 och i enlighet med regelverket så får pro-
jektet genomföras efter beviljade medel och slutredovisas under 2023. I bud-
geten för 2022 finns det avsatt 500 000 kronor för att investera i trafiksäker-
hetsåtgärder. Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 20 år vilket ger en netto-
kostnadsökning om 31 588 kronor per år. Ingen budgetkompensation ska ske 
för investeringen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2022 § 24. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Trafiksäkerhetsåtgärder” med 
500 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, 
 
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning,  
 
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, 
samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Gata-/parkchef  
 Controller 
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TN § 34 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för cykelrelaterade 
investeringar kopplade till cykelplanen – hemställan hos kommunstyrelsen 
Dnr 60/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att åt-
gärder för att främja det hållbara resandet. Budgeten för 2022 innefattar flytt av 
ett hållplatsläge då linjedragningen förändras i och med ombyggnationen av 
E18. Anslutande gångvägar och passager för att ta sig på ett säkert sätt till håll-
platsläget innefattas av åtgärden. Statlig medfinansiering söks för åtgärden och 
avses att genomföras i sin helhet sommaren 2022. Medfinansieringen utbetalas 
först under 2023 om denna beviljas. I budgeten för 2022 finns det avsatt 
1 000 000 kronor för cykelrelaterade investeringar kopplade till cykelplan. 
Genomsnittlig nyttjandeperiod på 20 år. Detta antagande ger en nettokostnads-
ökning om 63 175 kronor per år, för vilket budgetkompensation begärs. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2022 § 25. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Cykelrelaterade investeringar kopplade till cykelplan”, med 1 000 000 kronor 
från investeringsbudgeten 2022, 
 
att nettokostnadsökningen om 63 175 kronor/år finansieras från finansförvalt-
ningens avsättning för årets investeringar,  
 
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, 
samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Gata-/parkchef 
               Controller  
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TN § 35 
 
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 gällande utredning 
av kommande investeringar - hemställan till kommunstyrelsen   Dnr 52/22 
 
Tekniska nämnden har den 22 februari 2022 § 26 beslutat att hemställa hos 
kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Utredningar av 
kommande investeringar” med 2 000 000 kronor från investeringsbudgeten 
2022 och att nettokostnadsökningen om 80 175 kronor/år finansieras från 
finansförvaltningens avsättning för årets investeringar.  
 
Kommunstyrelsen har den 14 mars 2022 § 48 beslutat att återremittera ärendet 
till tekniska nämnden för ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 16 mars 2022 § 32 att överlämna ärendet till 
tekniska nämnden utan eget förslag. 
 
Marijo Edlund (S) yrkar att bevilja starttillstånd om 2 miljoner kronor för in-
vesteringsprojektet ”Utredning av kommande investeringar”, att i de fall pro-
jekt inte genomföras belastar kostnaden tekniska nämndens resultat, att 
investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, att en 
slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet och att en slutredovis-
ning av projektet ska lämnas till kommunstyrelsen efter genomförandet. 
 
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande 
 
att bevilja starttillstånd om 2 miljoner kronor för investeringsprojektet ”Utred-
ning av kommande investeringar”, 
 
att i de fall projekt inte genomföras belastar kostnaden tekniska nämndens 
resultat,    
 
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning,  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska lämnas till kommunstyrelsen efter 
genomförandet. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Teknisk chef  
 Controller 
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TN § 36 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för underhåll av 
bryggor – hemställan hos kommunstyrelsen   Dnr 63/22 
 
Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2022 § 20 att hemställa hos kom-
munstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Bryggor”, med  
1 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022 och att nettokostnadsök-
ningen om 78 657 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för 
årets investeringar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 § 50 att återremittera ärendet till 
tekniska nämnden för ytterligare beredning. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 mars 2022 bland annat att 
kommunen har ett antal bryggor i sin ägo i enlighet med den överenskommelse 
som gjorts med Kanalbolaget. Det har inte gjorts några större investeringar utan 
det har lagats provisoriskt för att kunna hålla dessa öppna. I investeringsbud-
geten för 2022 har 1 000 000 kronor avsatts för att renovera kommunens bryg-
gor. För att veta bryggornas aktuella skick, kostnad samt prioritet behöver en 
kortare utredning göras. Av de avsatta pengarna, 1 000 000 kronor, för Bryggor 
i budgeten för 2022, vill gatu/parkenheten använda 50 000 kronor för en kortare 
utredning. Ingen budgetkompensation begärs. Om utredningen uteblir saknas 
helhetsbilden av bryggornas skick och starttillstånd sker framåt för bryggor 
som förvaltningen anser behöver åtgärdas.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2022 § 33. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Bryggor”, med 50 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, 
 
att investeringen/projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, 
samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Gata-/parkchef  
 Controller  
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TN § 37 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för framdragand av 
el till gästbryggan – hemställan till kommunstyrelsen    Dnr 109/22 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 mars 2022 bland annat att 
kommunen har ett antal bryggor i sin ägo i enlighet med den överenskommelse 
som gjorts med kanalbolaget. Det har inte gjorts några större investeringar utan 
det har lagats provisoriskt för att kunna hålla dessa öppna. I investeringsbud-
geten för 2022 har 1 000 000 kronor avsatts för att renovera kommunens 
bryggor. Gästhamnsbryggan som är ett viktigt besöksmål i kommunen, behöver 
det dras el där kostnaden uppgår till 175 000 kronor. Åtgärden görs i ett samar-
bete med förvaltningen för kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen begär 
startbesked för att ianspråkta 175 000 kronor av investeringsbudgeten för att 
eldragning till gästhamnen. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om  
9 015 kronor per år, för vilket budgetkompensation begärs. Om utredningen 
uteblir saknas helhetsbilden av bryggornas skick och starttillstånd sker framåt 
för bryggor som förvaltningen anser behöver åtgärdas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2022 § 34.  
 
Marijo Edlund (S) yrkar att ärendet ska avskrivas då frågan hör hemma under 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar tekniska nämnden med avslag 
på arbetsutskottets förslag och bifall till Marijo Edlunds (S) yrkande. 
 
Tekniska nämnden beslutar således 
 
att avskriva ärendet då frågan hör hemma under kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Gata-/parkchef  
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TN § 38 
 
Delegationsordning för tekniska nämnden fr o m 28 mars 2022 
Dnr 114/22 
 
Tekniska nämnden beslutade den 20 oktober 2021 § 137 om ny delegations-
ordning för kommunstyrelsen. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av förtydli-
gande under punkten 4 gällande inköp.   
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 20 oktober 2021 § 137 och fr o m den 28 
mars 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1 
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, 
samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 
 
 
 
________________ 
Exp till: Samtliga berörda 
               Reglementspärm 
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TN § 39 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-23 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-23 
 

- synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-23 
 
-   arbetsutskottets protokoll 2022-03-16 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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