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Tekniska nämnden

Plats och tid: Bergaholm, torsdagen den 2023-03-16, kl.  15:00 - 17:00

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Björn Kvist (M)
Stefan Almå (M)
Johanna Liljedahl (L)
Arne Närström (S)
Mats Nittve (R)
Joakim Sivegård (SD)

Ersättare: Jasmina Kosevic (M)
Delmon Haffo (M)
Wictoria Berglund (C) tjänstgörande för Raili Nilsson (C)
Torbjörn Schubert (KD)
Mårten Landström (L)
Kjell Häggkvist (S) tjänstgörande för Leutrim Kadriu (S)
Lena Biörnstad (R)

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
Anna Liljegren, förvaltningsekonom
Karin Ternbom, nämndsekreterare

Utses att justera: Arne Närström (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, fredagen den 2023-03-17, kl. 11:00

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

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

Justerande       …………………………
Arne Närström (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: 2023-03-16

Datum för anslagets
uppsättande: 2023-03-17

Överklagande tiden går ut:
2023-04-07
Datum för anslagets
nedtagande: 2023-04-08

Förvaringsplats
för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift: …………………………
Karin Ternbom

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

§ 15 Status investeringar utfall per 28 feb

§ 16 Besparingsprogram 2023

§ 17 Informationshanteringsplan

§ 18 Rapport synpunkter och klagomål 2022

§ 19 Fastställande av förfrågningsunderlag för gång- och cykelväg Salemsvägen -SEKRETESS

§ 20 Höjning av brukningsavgift i VA-taxa

§ 21 Information från förvaltningen - gatuenheten

§ 22 Tilldelning av ytterligare medel till projekt K-huset - SEKRETESS

§ 23 Projektrapporter

§ 24 Delegationsbeslut

§ 25 Anmälningar

§ 26 Ärendebalans

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 15 TN/2023:29

Status investeringar utfall per 28 feb

Rapporten av status för investeringar till och med februari 2023 redovisas.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna investeringsuppföljningen per 28 februari 2023 för
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 16 TN/2023:32

Besparingsprogram 2023

Den 27 januari 2023 inkom en tjänsteskrivelse från ekonomienheten till kommunstyrelsen
avseende besparingsprogram för år 2023 samt 2024. Nämnderna föreslås ett
besparingsuppdrag på 1 % av sin nettobudget år 2023 och 1,5 % år 2024 (se bilaga 1).

Ärendet om åtgärdsförslag avseende 2023 ska återrapporteras till KS senast den 20 mars
2023. Åtgärder för 2024 hanteras i samband med remissvaret i budgetramar 2024-2026.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2023.

Ordförandens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på besparingsprogram för 2023.

Yrkanden
Arne Närström (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget  att
granska besparingsprogram i enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2023 och göra
en konsekvensanalys av besparingsprogrammet.

Mats Nittve (R) yrkar bifall till Arne Närströms (S) yrkande.

Proposition

Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut mot Arne Närströms (S) och Mats Nittves (R)
yrkande och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut.

Votering begärs och verkställs. Följande voteringsordning godkänns: Den som röstar "ja"
röstar enligt ordförandens förslag till beslut. Den som röstar "nej" röstar enligt Arne
Närströms (S) och Mats Nittves (R) yrkande.

Följande personer röstar ja: Björn Kvist (M), Stefan Almå (M), Wiktoria Berglund (C), Johanna
Liljedahl (L), Joakim Sivegård (SD) och Rickard Liven (M).

Följande personer röstar nej: Arne Närström (S), Kjell Häggkvist (S) och Mats Nittve (R).

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut med 6
ja-röster mot 3 nej-röster.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på besparingsprogram för 2023.

Reservation
Arne Närström (S), Kjell Häggkvist (S) och Mats Nittve (R) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande till beslut.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten
● Ekonomienheten
● Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-03-16

7 av 16

Tekniska nämnden

TN § 17 TN/2023:25

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden

Enligt Salems kommuns arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige, KF 2021-02-25
§ 5, ska respektive nämnd upprätta och anta en informationshanteringsplan (IHP).

IHP:n är ett styrdokument som beskriver hur nämndens handlingar ska hanteras utifrån
aspekterna av bevarande, gallring och förvaring.  Allmänna handlingar som inte omfattas av
planen får inte gallras eller förstöras.

Den föreslagna IHP:n ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2023.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 28 februari 2023.

Ordförandens förslag till  beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Informationshanteringsplanen för tekniska nämnden,
samt att planen ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta Informationshanteringsplanen för tekniska nämnden,
samt att planen ska gälla från och med den 1 januari 2023 med tillägget att  förvaltningen får i
uppdrag att se över planens i struktur och att planen åter tas upp på nämnden under 2024.

Yrkanden
Mats Nittve (R) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget att se över
struktur och att planen blir konsekvent i sitt innehåll.

Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag till beslut.

Proposition
Ordförande ställer ordförandens reviderade  förslag till beslut mot Mats Nittves (R) yrkande.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens reviderade förslag till beslut.

Tekniska nämndens beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att anta Informationshanteringsplanen för tekniska

nämnden, samt att planen ska gälla från och med den 1 januari 2023.

2. Förvaltningen får i uppdrag att se över planens i struktur och att planen åter tas upp på
nämnden under 2024.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten
● Berörda tjänstemän

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 18 TN/2023:26

Rapport synpunkter och klagomål 2022

Salems kommun hanterar inkomna synpunkter och klagomål från allmänheten. Allmänheten
kan via e-post, hemsida eller blankett lämna synpunkter som den ansvariga förvaltningen
besvarar. Redovisning av synpunkter och klagomål rapporteras årligen till respektive nämnd.

För tekniska nämndens (tidigare kommunstyrelsens tekniska utskottets) verksamheter har
under år 2022 inkommit 50 stycken synpunkter eller klagomål till förvaltningens
funktionslåda, se även bilaga:

● Hundrastgårdar - 5 st
● Trafik och vägar - 22 st
● Gång- och cykelbanor - 8 st
● Park- och grönområde/miljö - 10 st
● Nedskräpning - 2 st
● Övrigt  - 3 st

Förvaltningen har besvarat samtliga synpunkter, där kontaktuppgifter framgått. I vissa fall har
avsändare inte lämnat kontaktuppgifter och då har förvaltningen inte kunnat återkoppla.

Många av synpunkterna kan liknas med medborgarförslag och kräver politiskt beslut för att
genomföras.

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

______________________
Beslutsexpediering
● Akten
● Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 19 TN/2023:27

Fastställande av förfrågningsunderlag för GC-väg Salemsvägen -
SEKRETESS

Ärendet publiceras ej pga sekretess.
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Tekniska nämnden

TN § 20 TN/2023:30

Höjning av brukningsavgift i VA-taxa

Senaste höjning av brukningsavgifterna skedde 1 januari 2019. Under tiden från 2019 till och
med år 2022 har Salems kommuns VA-enhet haft ett positivt eget kapital, alltså en skuld till
abonnenterna. Föreskriften säger att ett positivt eget kapital skall återställas inom en
treårsperiod.

För år 2023 föreslogs en budget med ett underskott på 2 762 tkr vilket skulle ge ett negativt
eget kapital och därmed en fordran på abonnenterna. I denna budget beräknades med en
taxehöjning på 2 kr/kbm från första januari, vilket skulle innebära en höjning på 7,9 %.

Efter att budgeten lades fram har ett antal kraftiga kostnadsökningar aviserats.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 20 februari 2023.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan för Salems kommun
fastställs i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i tjänsteskrivelsen
daterad den 20 februari 2023, att gälla från och med 1 maj 2023.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten
● Kommunstyrelsen
● Kommunfullmäktige
● Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 21 TN/2023:31

Information från förvaltningen - gatuenheten

Gatuenheten informerar nämnden om sitt uppdrag och ansvarsområde som innebär att
enheten utför underhåll och åtgärder på det kommunala vägnätet och på allmän kommunal
platsmark.

I enhetens uppdrag ingår även investeringsprojekt, återkommande investeringar och löpande
arbete. Enheten är även delaktig i kommunens exploateringsprojekt.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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TN § 22 TN/2023:28

Tilldelning av ytterligare medel till projekt K-huset - SEKRETESS

Ärendet publiceras ej pga sekretess.
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Tekniska nämnden

TN § 23 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 är fortsatta invändiga arbeten och vissa rörarbeten
runt bassängen.

K-huset (förskola)
Projektet har fått viss tidsförskjutning.

Skogsängsgårdens förskola
Projektet befinner sig i projekteringsfas.

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. Arbetet påbörjades den 6 mars.

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.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 24 TN/2023:02

Delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens  fattade delegationsbeslut redovisas:

● Förordnande - tillförordnad förvaltningschef, under perioden 2023-02-27 - 2023-03-03

● Tilldelningsbeslut - Inre ombyggnation Salems ishall,  TI 2022-1164

● Ansökan om TA-planer och schaktning,  under perioden 2023-02-14 - 2023-02-15

● Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, under perioden 2023-01-25 -
2023-02-20

● Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, under perioden 2023-02-09 - 2023-02-28

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

______________________
Beslutsexpediering
● Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 25 TN/2023:03

Anmälningar

● Beslut barn- och utbildningsnämnden 2023-02-07, § 9 Förslag på namn på den nya
förskolan vid Rönninge gymnasium

● Remiss - Revidering av reglemente för budgetansvar i Salems kommun till samtliga
nämnder, samt bilaga

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Tekniska nämnden

TN § 26 TN/2023:05

Ärendebalans

Ärendebalanslista för februari och mars 2023 redovisas.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner ärendebalansen.

______________________
Beslutsexpediering
● Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.




