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Tekniska nämnden

Plats och tid: Bergaholm, torsdagen den 9 februari 2023, kl.  15.00 - 17.00

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Björn Kvist (M)
Raili Nilsson (C), 1:a vice ordförande
Johanna Liljedahl (L)
Leutrim Kadriu (S) 2:a vice ordförande
Arne Närström (S)
Mats Nittve (R)
Joakim Sivegård (SD)

Ersättare: Jasmina Kosevic (M) tjänstgörande för Stefan Almå (M)
Delmon Haffo (M)
Wictoria Berglund (C)
Torbjörn Schubert (KD)
Mårten Landström (L)
Tommy Eklund (S)
Kjell Häggkvist (S)
Lena Biörnstad (R)
Markus Andersson (SD)

Övriga deltagande: Christina Lood, miljö- och samhällsbyggnadschef
Per-Johan Hurtig, VA- och gatuchef
Linda Brander, trafikingenjör
Senad Palic, driftchef VA/utemiljö
Erik Engström, fastighetschef
Andreas Granqvist, byggprojektledare
Ludvig Svehn, projektledare
Johanna Hagman, verksamhetsutvecklare
Karin Ternbom, nämndsekreterare

Utses att justera: Leutrim Kadriu (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet torsdagen den 2023-02-09, kl. 17.00

Underskrifter: Nämndsekreterare       …………………………
Karin Ternbom

Ordförande       …………………………
Rickard Livén (M)

Justerande       …………………………
Leutrim Kadriu (S)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Tekniska nämnden
Sammanträdes-
datum: 2023-02-09

Datum för anslagets
uppsättande: 2023-02-10

Överklagande tiden går ut:
2023-03-03
Datum för anslagets
nedtagande: 2023-03-04

Förvaringsplats
för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift: …………………………
Karin Ternbom

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning

§ 1 Delegationsordning för tekniska nämnden

§ 2 Årsbokslut 2022 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive
VA och markförsäljning

§ 3 Budgetansvar och attesträtt 2023

§ 4 Beslut att utse dataskyddsombud

§ 5 Information om tillsyn 2021-2022

§ 6 Sammanträdestider 2023

§ 7 Uppföljning av internkontroll för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2022

§ 8 Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2023

§ 9 Besvarande av brev från medborgare angående hastighetsdämpande åtgärder
på Säbytorgsvägen

§ 10 Information om Skogsängsgårdens förskola

§ 11 Projektrapporter

§ 12 Delegationsbeslut

§ 13 Anmälningar

§ 14 Ärendebalans

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 1 TN/2023:17

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument och behövs för att
organisationen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. I delegationsordningen anges den
beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda och tjänstemän på förvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att kommunen skulle införa en teknisk nämnd från
och med år 2023, och i december fattades beslut om ett reglemente för den nya nämnden,
samt ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Med den nya ansvarsfördelningen krävs
att inte bara tekniska nämnden antar en delegationsordning utan att också kommunstyrelsen
antar en ny delegationsordning. Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans arbetat fram förslag till delegationsordning
för den tekniska nämnden.
Delegationsordningen syftar till att effektivisera beslutsfattandet inom nämndens
ansvarsområde så att ärenden avgörs på rätt nivå och så snart som möjligt. Vad som är rätt
nivå för ett specifikt beslut kan variera över tid och mellan olika kommuner beroende
exempelvis på politisk inriktning eller organisatoriska förutsättningar. Delegationsordningen
kommer att behöva att revideras vid behov.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 13 januari 2023.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad
den 13 januari 2023, ska gälla från och med 1 januari 2023.

______________________
Beslutsexpediering
● Kommunstyrelseförvaltningen
● Ekonomienheten
● Revisor
● Berörda förtroendevalda
● Berörda tjänstemän
● Telge inköp

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 2 TN/2023:18

Årsbokslut 2022 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive
VA och markförsäljning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (Msb) exklusive VA samt mark- och driftkostnader i
exploateringar redovisar en negativ budgetavvikelse på 3 017 tkr.

VA-verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse om 91 tkr vid årsbokslutet.

Driftkostnader i exploateringar exklusive VA redovisar en negativ budgetavvikelse på 3 537
tkr. Under 2022 har det inte skett någon markförsäljning.

Investeringar inom Msb har en positiv budgetavvikelse på 60 395 tkr. Utfallet blev 247 832 tkr
vilket motsvarar 80,4 % av den totala ramen för investeringar.

Investeringar inom exploateringsprojekten visar en negativ budgetavvikelse på 6 215 tkr, som
motsvarar 1,3 % av totalramen.

Respektive investering redovisas i bilaga till förvaltningens årsbokslut (bilaga 3) samt i
förslaget till överföring av investeringsmedel till år 2023 (bilaga 4).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 16 januari 2023.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens årsbokslut 2022
inklusive förslag till överföringar.

______________________
Beslutsexpediering
● Ekonomienheten
● Kommunstyrelseförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 3 TN/2023:19

Budgetansvar och attesträtt 2023

Enligt kommunens reglemente för budgetansvar och internkontroll utser respektive nämnd
vilka som ska vara budgetansvariga samt ha attesträtt. För tekniska nämnden föreslås
uppdateringar av budgetansvariga och beslutsattestanter för 2023 enligt bifogad
sammanställning.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppdateringar gällande budgetansvariga och
beslutsattestanter inom tekniska nämnden 2023 enligt bilaga “Budgetansvar och attesträtt för
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 2023”.

______________________
Beslutsexpediering
● Revisor
● Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 4 TN/2023:20

Beslut att utse dataskyddsombud

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den
25 maj år 2018. Förordningen innebär ökat ansvar för de som behandlar personuppgifter och
stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Personuppgiftsansvarig
Enligt GDPR är den organisation personuppgiftsansvarig som ensam eller tillsammans med
andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, det vill
säga den organisation som styr över varför och hur personuppgifter ska behandlas.Inom den
kommunala organisationen har Integritetsskyddsmyndigheten bestämt att varje nämnd är
personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för
deras verksamhet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 12 januari 2023.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Ulrica Mellergård till dataskyddsombud från och med den
1 januari 2023.

______________________
Beslutsexpediering
● Dataskyddsombudet

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 5 TN/2023:21

Information om tillsyn 2021-2022

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
förekommer inom dess verksamhetsområde.

Syftet med tillsynen är att tillse att kommunens styrelse och nämnder följer de lagar och
regler som finns på området samt att vara ett stöd för förvaltningarna att uppnå
regelefterlevnad om det uppdagas brister inom verksamheterna.

Tillsynen visar på en kommunövergripande nivå att det finns brister i de registreringar av
behandlingar av personuppgifter som återfinns i kommunens samlade registerförteckning.

Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningen intygar att det har varit en resurs-, kunskaps och
tidsfråga som medfört att registrering och konsekvensbedömning inte har genomförts på rätt
sätt. Detta är ett arbete som behöver prioriteras men också att ske över tid, då ett omtag
behöver göras.  För att kunna göra detta har förvaltningen utsett  rollen
dataskyddssamordnare. Från och med 1 januari 2023 kommer tekniska nämnden att ansvara
för de flesta av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens registerförteckningar.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 12 januari 2023.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

______________________
Beslutsexpediering
● Kommunstyrelseförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 6 TN/2023:06

Sammanträdestider 2023

Från och med den 1 januari 2023 inför Salems kommun en teknisk nämnd, som ersätter
dagens kommunstyrelsens tekniska utskott.

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 44 beslutar utskotten själva dag och tid för sina
sammanträden. Därför har förvaltningen tagit fram ett förslag med sammanträdestider för år
2023.

De föreslagna sammanträdestiderna är anpassade för att det ska vara möjligt att förbereda
ärenden till kommunstyrelsen och i förlängningen till kommunfullmäktige. Utöver detta
föreslår förvaltningen att TN sammanträder den 15 juni och den 7 december. I planeringen
har hänsyn tagits till skollov och helgdagar. TN sammanträder förslagsvis på torsdagar med ett
undantag, måndagen den 17 april. Detta då påsklovet infaller veckan före.

Kommunfullmäktige beslutar om sina sammanträdestider först den 24 november. Nyinförda
tekniska nämnden fastställer sina tider på det första sammanträdet 2023, nämnden kan
komma att behöva justera sina tider vid behov.

Kommunstyrelsen tekniska utskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår tekniska nämnden (TN) besluta att sammanträda
på torsdagar kl. 15.00  följande datum år 2023: 9 februari, 16 mars, 17 april (måndag), 11 maj,
15 juni, 7 september,  21 september,  12 oktober,  9 november och 7 december.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att sammanträda på torsdagar kl. 15.00  följande datum år 2023:
9 februari, 16 mars, 17 april (måndag), 11 maj, 15 juni, 7 september,  21 september,  12
oktober,  9 november och 7 december.

______________________
Beslutsexpediering
● Kommunstyrelseförvaltningen
● Berörda förtroendevalda
● Berörda tjänstemän

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 7 TN/2023:16

Uppföljning av internkontroll för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen år 2022

Under föregående år har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2022. För de brister som har upptäckts arbetar
förvaltningen aktivt med åtgärder. I bilagan Uppföljning internkontroll 2022 redogör
förvaltningen av genomförd kontroll.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen över genomförd internkontroll år
2022 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

______________________
Beslutsexpediering
● Kommunstyrelseförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 8 TN/2023:15

Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
år 2023

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om
internkontrollplan för år 2023. Kontrollmomenten är samma som den kommungemensamma
internkontrollplanen för år 2023, men innehåller även en punkt om projekthantering, en
punkt om kundfakturering, samt en punkt om registerförteckning av personuppgifter.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 18 januari 2023.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta internkontrollplan för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2023, enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad den 18
januari 2023.

______________________
Beslutsexpediering
● Kommunstyrelseförvaltningen
● Berörda tjänstemän

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 9 TN/2023:22

Besvarande av brev från medborgare angående hastighetsdämpande
åtgärder på Säbytorgsvägen

Kommunstyrelsen har mottagit ett brev den 15 november 2022 angående
hastighetsdämpande åtgärder på Säbytorgsvägen.

Enligt tekniska nämndens reglemente bör brevet besvaras av tekniska nämnden, då det ligger
inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har även haft en dialog med
brevskrivaren att brevet besvaras av tekniska nämnden den 9 februari 2023.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 23 januari 2023.

Ordförandes förslag till  beslut
Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta tjänsteskrivelsen daterad den 23 januari 2023 som svar på mottaget brev.

2. Ge förvaltningen i uppdrag  att flytta befintliga hastighetsskyltar från nuvarande plats, till
strax väster om spiralbron.

Yrkanden
Mats Nittve (R) yrkar bifall till ordförandens  förslag till beslut.

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta tjänsteskrivelsen daterad den 23 januari 2023 som svar på mottaget brev.

2. Ge förvaltningen i uppdrag  att flytta befintliga hastighetsskyltar från nuvarande plats, till
strax väster om spiralbron.

______________________
Beslutsexpediering
● Brevskrivaren
● Kommunstyrelseförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-09

13 av 17

Tekniska nämnden

TN § 10 TN/2023:23

Information om Skogsängsgårdens förskola

Projektet innefattar en nybyggnation av förskola med 110 platser och rivning av
befintlig förskola.
Projektet har genomfört utredningar för fortsatt projektering och befinner sig i
projekteringsfasen. Parallellt under projekteringen kommer åtgärder för tidigare
skadegörelse att beaktas.

Just nu pågår arbetet att låsa utformningen av planlösningen genom verksamhetsmöten
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen (BoU).
I nästa steg kommer tomtens utformning att projekteras tillsammans med entreprenören
och BoU, därefter kommer bygglovshandlingarna att tas fram.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 11 TN/2023:04

Projektrapporter

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar projektrapport för Plaskdammen,
K-huset (förskola), Skogsängsgårdens förskola, Timmermansgården, Salems ishall, Säby sim-
och sporthall och Fågelsången.

Plaskdammen
Projektet håller tidsplanen. Nästa steg i projektet är gjutning.

K-huset (förskola)
Projektet befinner sig under detaljprojektering och nästa steg är  upphandling.

Skogsängsgårdens förskola
Se ärende ovan.

Timmermansgården
Projektet befinner sig slutfasen och håller tidsplanen, det pågår vissa åtgärder i
skyddsrummet. Verksamheten har tagit lokalerna i bruk.

Salems ishall
Projektet håller tidsplanen. Arbete pågår med tilldelning.

Säby sim- och sporthall
Projektet håller tidsplanen. Arbete med programhandling pågår.

Fågelsången
Projektet håller tidsplanen. Arbete pågår invändigt.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen och godkänner projektrapporterna.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 12 TN/2023:02

Delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  fattade delegationsbeslut redovisas:

● Ansökan om TA-planer och schaktning,  under perioden 2022-12-15 - 2022-12-19

● Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, under perioden 2022-12-02 -
2023-01-23

● Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, under perioden 2022-12-01 - 2023-01-19

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen och godkänner redovisningen av
delegationsbesluten.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 13 TN/2023:03

Anmälningar

● Beslut kommunfullmäktige 2022-12-08, § 61 Val av teknisk nämnd

● Beslut kommunfullmäktige 2022-12-08, § 82 Inträdesordning för kommunstyrelsen och
nämnderna

● Beslut kommunfullmäktige 2022-12-08, § 91 Svar på interpellation - Cykelgaraget vid
Rönninge torg

● Beslut kommunfullmäktige 2022-12-08, § 92 Svar på motion Möjligheten att anlägga nya
hundrastgårdar

● Beslut kommunfullmäktige 2022-12-08, § 93 Svar på motion:Hundar och papperskorgar

● Beslut kommunfullmäktige 2022-12-08, § 96 Reglemente för tekniska nämnden, samt
revidering av kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglemente

● Beslut kommunfullmäktige 2022-12-08, § 97 justering av tekniska nämnden samt att
januari 2023 blir basmånad för justering av årsarvoden

● Rapport från Cykelfrämjandet - Cyklistvelometer 2022 -huvudrapport

● Rapport från Cykelfrämjandet - Cyklistvelometer 2022 - fördjupning Salems kommun

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 14 TN/2023:05

Ärendebalans

Ärendebalanslista för januari 2023 redovisas.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner ärendebalansen.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


