
 Protokoll  1 (10) 

Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

  

Justeringens plats och tid Gnejsgatan 8, fredag 27 januari 2023 

  

Avser paragrafer 1 - 6 

  

Sekreterare  

 Helena Lindgren 

  

Ordförande  

 Krister Larsson 

  

Justerande  

 Lars Engelberg 

  

  

Bevis om anslag  

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 

på enkoping.se/anslagstavla. 

  

Beslutande organ Tekniska nämnden 

  

Sammanträdesdatum 2023-01-26 

Anslaget sätts upp 2023-01-27 

Anslaget tas ned 2023-02-18 

Sista dag att överklaga 2023-02-17 

  

Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 

  
 

Beslutande organ Tekniska nämnden 

  

Plats och tid SBF Anneberg, Gnejsgatan 8, torsdagen den 26 januari 2023, klockan 

15.00–17.00 

  

Beslutande Krister Larsson, Ordförande (M) 

Ingvar Magnusson (NE) 

Anders Ottosson (KD) 

Karin Tempelman (MP) 

Lars Engelberg, Vice ordförande (S) 

Johan Engwall (S) 

Marie Ekberg (S) 

Börje Andersson (C), tjänstgörande ersättare 

Thomas Sellin (SD), tjänstgörande ersättare 

  

Ej tjänstgörande ersättare Sten Stabo (NE) 

Bob Örnborg (L) 

Hans Lövling (S) 

Christina Nordgren (V) 
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Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Övriga deltagare Gunilla Fröman, förvaltningschef 

Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef 

Helena Lindgren, nämndsekreterare 

Jenny Hertz, businesscontroller, paragraf 5-6 

Frida Magnusson, stabschef, paragraf 5-6 
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Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Innehållsförteckning 

 

Ärende Sidnr 

Upprop och val av protokolljusterare .................................................................................................................. 4

Godkännande av föredragningslista ................................................................................................................... 5

Ordförande informerar ........................................................................................................................................ 6

Ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott, mandatperioden 2023-2026 .................................................... 7

Information - Årsplan och budget 2023 inför beslut i februari............................................................................. 9

Information - Äskningar till resursfördelningsmodellen 2024 ............................................................................ 10
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Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 1  

Upprop och val av protokolljusterare 

Beslut 

Lars Engelberg (S) utses till protokolljusterare. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 2  

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 

Föredragningslistan godkänns. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 3  

Ordförande informerar 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande Krister Larsson (M) informerar nämnden om konsultrapporten "Stöd i 

utveckling av förvaltningsorganisationen för en samordnad 

samhällsbyggnadsprocessen" som hela nämnden har fått tillgång till. 

__________  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 4 Ärendenummer TF2023/87 

Ledamöter i tekniska nämndens arbetsutskott, 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Tekniska nämnden väljer ledamöter och ersättare i arbetsutskottet enligt följande: 

1. Krister Larsson (M) utses till ordförande i arbetsutskottet. 

2. Lars Engelberg (S) utses till ledamot i arbetsutskottet. 

3. André Nyman van der Kaay (C) utses till ledamot i arbetsutskottet. 

4. Till ersättare i arbetsutskottet utses Karin Tempelman (MP), Ingvar 

Magnusson (NE) och Johan Engwall (S). 

Beskrivning av ärendet 

Inom nämnden ska det finnas ett arbetsutskott med tre ledamöter. Nämndens 

ordförande ska vara ledamot och tillika ordförande i arbetsutskottet. Nämndens 

vice ordförande ska vara ledamot i arbetsutskottet. Övriga ledamöter i 

arbetsutskottet väljs av tekniska nämnden bland dess ledamöter.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

Tekniska nämnden väljer ledamöter och ersättare i arbetsutskottet enligt följande: 

1. Krister Larsson (M) utses till ordförande i arbetsutskottet. 

2. Lars Engelberg (S) utses till ledamot i arbetsutskottet. 

3. NN utses till ledamot i arbetsutskottet. 

4. Till ersättare i arbetsutskottet utses NN1, NN2 och NN3. 

Yrkanden 

Krister Larsson (M) yrkar på att André Nyman van der Kaay (C) utses till ordinarie 

ledamot i arbetsutskottet och att Karin Tempelman (MP) och Ingvar Magnusson 

(NE) utses till ersättare. 

Lars Engelberg (S) yrkar på att Johan Engwall (S) utses till ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om den kan besluta om föreslagen ledamot och tre 

ersättare. Nämnden bifaller detta. 

__________ 
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Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen för kännedom  
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Sammanträdesdatum  

2023-01-26  

Tekniska nämnden 

 

Justerarnas signaturer Intygas att kopian överensstämmer med originalet 

  

 

 

Paragraf 5  

Information - Årsplan och budget 2023 inför beslut i 
februari 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden informeras om innehållet och det bakomliggande arbetet med årsplan 

och budget för 2023 inför nämndens beslut i februari.  

Föredragande: Frida Magnusson och Jenny Hertz. 

__________  
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Paragraf 6  

Information - Äskningar till resursfördelningsmodellen 
2024 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden informeras om förvaltningens förslag till äskningar till 

resursfördelningsmodellen för 2024. Det är nämndens behov av pengar inför den 

kommunövergripande budgetarbetet under våren 2023. 

Föredragande: Jenny Hertz 

__________ 


