
 Samhällsbyggnad Bergslagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 Teknisk nämnd                                                        2023-01-19 
 
 
Plats och tid Sammanträdesrummet Näset, kommunhuset Lindesberg,  
 kl. 09:00-12:00 
 
Beslutande Tommy Lönnström (SD), ordförande 
 Pär-Ove Lindqvist (M) 
 Anders Ceder (S)  
 Jan Rylander (NP)  
 Natalie Peart (S) 
 Jörgen Hart (M) 
 Allan Myrtenkvist (S) 
 
Tjänstgörande Jonas Kleber (C) ersättare Olle Samuelsson (C) 
ersättare 
 
Övriga deltagande Ola Vestin, förvaltningschef   
 Bram Corthals, projektchef 
 Jan-Eric Andersson, verksamhetschef 
 Markus Orre, verksamhetschef 
 Lars Eriksson, verksamhetschef 
 Michael Lindström, avfallsstrateg 
 Mattias Sjöberg, ekonomichef 
 Anna Lundström, sekreterare 
  
Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Allan Myrtenkvist(S) som ersättare 
 
Justeringens Lindesbergs kommunhus, 2023-01-27 
plats och tid  
 
Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragrafer 1–4  
                              Anna Lundström 
 
 Ordförande …………………………………………...... 
                            Tommy Lönnström 
                                          
 Justerare ....................................................................….                       
                            Pär-Ove Lindqvist 
 

ANSLAG – BEVIS  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ  Teknisk nämnd 
 
Sammanträdesdatum 2023-01-19 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2023-01-27 anslags nedtagande 2022-02-18 
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Kommunkansliet  
 
Underskrift  ............................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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 ÄRENDEN 
§ 1  Val av ledamöter och ersättare till Teknisk nämnds 

arbetsutskott 

§ 2 Sammanträdestider för teknisk nämnd och teknisk nämnds 
arbetsutskott 

§ 3 Teknisk nämnds delegationsordning 

§ 4 Revidering av teknisk nämnds reglemente 

 
_____________ 
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TKN § 1    
 
Val av ledamöter och ersättare till Teknisk nämnds 
arbetsutskott 
 
Beslut  
Teknisk nämnd beslutar utse: 
 

• följande till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: 
 

o Allan Myrtenkvist (S) 
o Natalie Peart (S) 
o Jan Rylander (NP) 
o Tommy Lönnström (SD) 

 
• följande till ersättare i arbetsutskottet 

 
o Kent Grängstedt (S) 
o Jörgen Hart (M) 
o Per Karlsson (NP) 
o Pär-Ove Lindqvist (M) 

 
• Tommy Lönnström (SD) till ordförande i arbetsutskottet 

 
                  Teknisk nämnd beslutar att platsen som vice ordförande i  
                  arbetsutskottet lämnas vakant tills vidare  

 
Ärendebeskrivning 
 
I teknisk nämnds reglemente framgår att det ska finnas ett 
arbetsutskott bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare. Ledamöter 
och ersättare utses av nämnden med en ledamot och en ersättare 
från respektive kommun.  
 
Utskottets arbete regleras i särskild instruktion som nämnden 
beslutar om. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet 
ska beredas av utskottet om beredning enligt ordföranden behövs. 
 
Lagstöd 
Enligt 42 § 6 kapitlet Kommunallagen ska en nämnd välja utskott 
bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 
 
Förslag till beslut 
 
Teknisk nämnd beslutar utse: 
 

• följande till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: 
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o Allan Myrtenkvist (S) 
o Natalie Peart (S) 
o Jan Rylander (NP) 
o Tommy Lönnström (SD) 

 
• följande till ersättare i arbetsutskottet 

 
o Kent Grängstedt (S) 
o Jörgen Hart (M) 
o Per Karlsson (NP) 
o Pär-Ove Lindqvist (M) 

 
• Tommy Lönnström (SD) till ordförande i arbetsutskottet 

 
                  Teknisk nämnd beslutar att platsen som vice ordförande i  
                  arbetsutskottet lämnas vakant tills vidare 

 
För åtgärd 
Systemförvaltare TROMAN 
 
För kännedom 
Samtliga medlemskommuner 
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TKN § 2    
 
Sammanträdestider för teknisk nämnd och teknisk 
nämnds arbetsutskott 

 
Beslut  
Teknisk nämnd antar sammanträdestider för 2023 för teknisk 
nämnd och teknisk nämnds arbetsutskott. 
 
Teknisk nämnd (TN) 
Fredag kl. 09:00 

Teknisk nämnd au (TKNau) 
Torsdag kl. 09:00 

19 januari (torsdag)  
17 februari 9 februari 
24 mars 16 mars 
21 april 13 april 
17 maj (onsdag) 10 maj (onsdag) 
16 juni 8 juni 
  
25 augusti 17 augusti 
22 september 14 september 
20 oktober 12 oktober 
17 november 9 november 
15 december 7 december 

 
Ärendebeskrivning 
Kanslienheten i Lindesbergs kommun har tagit fram förslag till 
sammanträdestider för år 2023 för teknisk nämnd, samt utskott för 
teknisk nämnd. 
 
Förslag till beslut 
 
Teknisk nämnd antar sammanträdestider för 2023 för teknisk 
nämnd och teknisk nämnds arbetsutskott. 
 
Teknisk nämnd (TN) 
Fredag kl. 09:00 

Teknisk nämnd au (TKNau) 
Torsdag kl. 09:00 

19 januari (torsdag)  
17 februari 9 februari 
24 mars 16 mars 
21 april 13 april 
17 maj (onsdag) 10 maj (onsdag) 
16 juni 8 juni 
  
25 augusti 17 augusti 
22 september 14 september 
20 oktober 12 oktober 
17 november 9 november 
15 december 7 december 
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För åtgärd 
Sekreterare teknisk nämnd 
 
För kännedom 
Samtliga medlemskommuner 
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TKN § 3    
 
Teknisk nämnds delegationsordning 
 
Beslut  
Teknisk nämnd antar delegationsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
En nämnd får uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar 
i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden. Delegationsordningen 
tydliggör vilka ärenden tjänstemännen inom förvaltningen har rätt 
att besluta i, och vilka ärenden som beslutas av nämnden. 
Delegation av beslutanderätten i vissa typer av ärenden medför att 
ärenden kan handläggas effektivt.  
 
Det finns skäl att ta upp delegationsordningen för nytt beslut med 
anledning av ny mandatperiod. 
 
Lagstöd 
Enligt 7 kapitlet 5 – 8 §§ och 9 kapitlet 30 – 31 §§ kommunallagen 
får en nämnd uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämnden vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Om en nämnd uppdrar åt en förvaltningschef att fatta beslut får 
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en 
annan anställd att fatta beslutet. Nämnden ska besluta i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag ska 
anmälas till den. 
 
 
Förslag till beslut 
Teknisk nämnd antar delegationsordning. 
 
För åtgärd 
Förvaltningschef 
 
För kännedom 
Samtliga medlemskommuner 
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TKN § 4    
 
Revidering av teknisk nämnds reglemente 
 
Beslut  
Teknisk nämnd föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

• Reglemente för teknisk nämnd antas. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under nämndens sammanträde den 19 januari 2023 föreslås 
nämnden besluta om revidering av nämndens reglemente med att 
nedanstående paragrafer tas bort från teknisk nämnds reglemente:  
 

• § 27 Arbetsutskott  
 

o Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott 
bestående av 4 ledamöter och 4 ersättare. Ledamöter 
och ersättare utses av nämnden med en ledamot och 
en ersättare från respektive kommun. Utskottets 
arbete regleras i särskild instruktion som nämnden 
beslutar om. 

 
• § 28 Beredning av ärenden 

 
o De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess 

helhet ska beredas av utskottet om beredning enligt 
ordföranden behövs. En ledamot i utskottet får 
begära att kommunstyrelsen i berörda kommuner 
ska höras i ett ärende som är av principiell betydelse 
eller av större vikt. När ärendet har beretts ska 
utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tommy Lönnström (SD) föreslår teknisk nämnd besluta 

• Revidering av nämndens reglemente där paragraf 27 och 28 
tas bort från nämndens reglemente.  

• Reglementet skickas vidare för antagande till respektive 
medlemskommun. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt liggande förslag 
och finner så beslutat. 
 
För åtgärd 
Kommunstyrelse i respektive medlemskommun 
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