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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-05-12 

Tid:   kl.08:30 – 12:30 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator Video Meet, Paus kl 09.50 – 10.00 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (S) Pauli Kuitunen 
 (S) Tuula Vähäniemi 
 (C) Kent Persson 
 (C) Jessica Carlund 
 (L) Paul Brusk 
 (M) Pär-Erik Johansson, 08.30-09.30; § 81-82  
 (V) Robert Lapidus, tjänstgör för Pär-Erik Johansson (M), § 83-93 
 (M) Tomas Ekberg 
 (KD) Per-Olof Hermansson 
 (SD) Mikael Ljunggren 
   
Övriga deltagare:  Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Björn Kärrhage 
 (C) Leif Andersson 
 (V) Robert Lapidus, § 81-82  

(M) Pär-Erik Johansson, kl 10.55-11.20 § 83-93  
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 81-93 
 Lisa Heller Stadsarkitekt § 82 
 Markus Hagman Trafikingenjör § 83 
 Christer Lundenius Handläggare § 84 
 Erik Glansin Projektledare § 85-86 
 Katarina Lindgren Förvaltningsekonom § 87 
 Catarina Modin Nämndsekreterare § 81-93 

  

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen 2021-05-12, kl 16.00 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 81-93 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12, § 81-93 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-05-13 Datum för anslags 

nedtagande 2021-06-04 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 81/21 

Målbild Kinna centrum - information § 82/21 

Förlängning av undantagsregler torghandel § 83/21 

Detaljplan för del av Assberg 3:21 - samrådsyttrande § 84/21 

Björketorps förskola och skola - godkännande av förstudie § 85/21 

Nytt resecentrum i Kinna -begäran om igångsättningstill-
stånd 

§ 86/21 

Aprilrapport 2021 § 87/21 

Styrgruppsinformation § 88/21 

Personal- och verksamhetsinformation § 89/21 

Covid -19 - information § 90/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 91/21 

Redovisning av meddelanden § 92/21 

Beaktande av barnkonventionen - analys § 93/21 
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§ 81/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Ingen anmälan om jäv förekommer. 

________ 
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§ 82/2021   Dnr: TSN 2021-235 

Målbild Kinna centrum - information 

Dagens sammanträde 
Stadsarkitekten informerar om Målbild Kinna centrum och det som framkom-
mit i den genomförda dialogprocessen. 

Det är i grunden ett uppdrag från kommunstyrelsen om att upprätta en mål-
bild för Kinna centrum 2030 i samråd med näringsliv, medborgare och andra 
intressenter.  

I sitt arbete har man sett över Kinna centrums användning och karaktär och 
bland annat kommit fram till att Kinna centrum ska utgöra ett nav för kom-
munen och en starkare centralort tros gynna hela kommunen och man vill 
verka långsiktigt för ett centrum som ska upplevas vara för alla markbor med 
bland annat textila inslag och grönska. 

Flera faktorer påverkar trafikflödet, men grundregeln är att det bör bli svårare 
att köra igenom och lättare att köra runt, men det är ändå viktigt att bibe-
hålla de gatuparkeringar som finns samtidigt som det behövs en översyn av 
handikapparkeringarna i centrum. 

Vidare framförs vikten av aktiviteter och evenemang som en del av ett le-
vande centrum och behov av utrymme för unga. 

Centrum upplevs överlag som ganska tryggt, men för att öka tryggheten är 
det viktigt att skapa trevliga platser där folk vill vara och röra på sig samt att 
förbättra belysningen. 

Frågor ställs och får svar. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 83/2021   Dnr: TSN 2020-113 311 

Förlängning av undantagsregler torghandel 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Torghandel tillåts på Mor Kerstins torg, Kinna; Sätraplan, Kinna; Park-torget, 
Skene samt Fritsla Torg alla dagar i veckan. Helgfri måndag till och med fre-
dag mellan klockan 08:00 och 18:00 samt under lördag, söndag och helgda-
gar mellan klockan 10:00 och 16:00.  

Antalet torgplatser begränsas till en per företag/näringsidkare. Platserna till-
delas av teknik- och serviceförvaltningen efter ansökan till densamma i den 
mån plats finns tillgänglig. Ingen avgift för torghandel kommer faktureras. 
Övriga regler i den lokala ordningsföreskriften för torghandel fortsätter att 
gälla. 

Undantagsreglerna gäller till och med 31 december 2021. 

 

Ärendet 
Sedan mars 2020 har Marks kommun haft undantagsregler för torghandel på 
grund av covid-19-pandemin. Det har inneburit att torghandel varit avgiftsfri 
och tillåten alla dagar i veckan. Detta tillsammans med andra faktorer har in-
neburit att Markborna kunnat ta del av ett betydligt större och mer varierat 
utbud av varor på torgen än i vanliga fall.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2021, § 65, och då före-
slagit att  

Torghandel tillåts på Mor Kerstins torg, Kinna; Sätraplan, Kinna; Park-torget, 
Skene samt Fritsla Torg alla dagar i veckan. Helgfri måndag till och med fre-
dag mellan klockan 08:00 och 18:00 samt under lördag, söndag och helgda-
gar mellan klockan 10:00 och 16:00.  

Antalet torgplatser begränsas till en per företag/näringsidkare. Platserna till-
delas av teknik- och serviceförvaltningen efter ansökan till densamma i den 
mån plats finns tillgänglig. Ingen avgift för torghandel kommer faktureras. 
Övriga regler i den lokala ordningsföreskriften för torghandel fortsätter att 
gälla. 

Undantagsreglerna gäller till och med 31 december 2021. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

________ 
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§ 84/2021   Dnr: TSN 2021-145 

Detaljplan för del av Assberg 3:21  - samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Planändringen skiftar kvartersmark till kommunalt huvudmannaskap av lokal-
gata med gång- och cykelväg samt vändzoner och kommer ge drift- och un-
derhållskostnader för gata/parkenheten. Ombyggnad av Rosenmalmsgatan 
för vändplats innebär att gatukostnadsersättning bör erhållas och eventuellt 
uppstår kostnader för VA-kollektivet i samband med flytt av servisledningar 
på grund av utbyggnationen av Kaskad. Teknik- och servicenämnden önskar 
att detaljplanen beskriver kostnader för investering och drift som uppkommer 
för de berörda enheterna inom kommunen.  
 
Detaljplan bör göra en kort beskrivning för vilka rinnvägar skyfallsvatten tar 
utanför området i nuläget och hur ökad hårdgjord yta kan komma att påverka 
avrinningen nedströms planområdet.  

De hamlade träden i parkytan väster om elevhemmet bör skyddas vid eventu-
ell anläggning eller byggnation i deras närhet.  

Teknik- och servicenämnden är positiva till utvecklingen av detaljplan med 
elevhem och utbyggnad av badhus. 

 

Ärendet 
Syftet med ändring av del av detaljplanerna för Assberg 3:21 är att uppfylla 
kravet av planenlighet för befintliga elevbostäder och möjliggöra en utbygg-
nad av badhuset Kaskad. Planändringen syftar även till att öka trafiksäkerhet i 
samband med optimering av lokalgata och vändplatser utmed Rosenmalms-
gatan. Ändringen är förenlig med detaljplanens ursprungliga syfte om att i 
första hand möjliggöra utbyggnad av gymnasieskolan. Detaljplanen är förenlig 
med Översiktsplan för Marks kommun och den Fördjupade översiktsplanen för 
Kinna, Skene, Örby.  

 Mark som inte får bebyggas ersätts med byggbar mark för skola och 
badhus.  

 Tidigare mark för skol- och idrottsändamål ersätts med mark för lokal-
gata för att förse ny- och tillbyggnad med nödvändig infrastruktur.  

 Kvartersmark ändras till allmän platsmark för att säkra allmänhetens 
tillgång till vägar och gång- och cykelvägar inom planområdet. 

 Fastighetsägarens ledningar behöver flyttas för att ge plats för den ut-
ökade badhusbyggnaden, något som är inräknat i byggkostnaden. 

 
Planområdet ligger utmed Varbergsvägen, norr om Kunskapens hus och söder 
om Velingstorp. Området är en del av Assbergs rekreationsområden med bad-
hus, skyttecenter, tennisbana, fotbollsplan och elevbostäder. Det rör sig om 
ca 13 000 m2 som är bebyggt med elevbostäder, badhus och nödvändig infra-
struktur. 
 
Landskapet utgörs av ett tidigare jordbrukslandskap nära ravinområden innan 
området byggdes ut enligt gällande detaljplan. Planområdet är beläget på en 
platå, utan större höjdskillnader, mellan Velingstorps raviner och Häggåns 



Sida 8(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-05-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

dalgång. Området omsluts av äng och hagmarker med inslag av vildvuxna 
skogsdungar som inte bebyggts. De bebyggda delarna inom området utgörs 
av den kommunala gymnasieskolan Kunskapens hus, elevboendet RIG och 
badhuset Kaskad. I övrigt utgörs närliggande bebyggelse av verksamhetsom-
råden med relativt stora byggnadsvolymer. Undantaget utgörs av en enklav 
av villabebyggelse strax norr om planområdet. 
  
Tillgängligheten till planområdet är god utan större höjdskillnader. Belysta 
gång- och cykelvägar är separerade från biltrafik och leder till entréer och 
målpunkter med sittplatser och cykelparkeringar. Tillgången till tätortsnära 
grönområden längs Viskan och Velingstorp är god. Värdefull äng- och hag-
mark finns väster om planområdet.  
 
Spridningskorridorer finns utmed Viskans vattendrag. För att förhindra påver-
kan på spridningskorridorerna avgränsas planområdet till områden för simhall 
och skola medan mark som tidigare planlagts till ”park” bibehålls i möjligaste 
mån. 
 
Planområdet är en del av huvudortens rekreationsområden med funktioner 
som fotboll, tennis, sporthallar och badhus. I samband med utbyggnaden av 
badhuset Kaskad förbättras tillgängligheten till rekreation inom området. 
 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Planändringen skiftar kvartersmark till kommunalt huvudmannaskap av lokal-
gata med gång- och cykelväg samt vändzoner och kommer ge drift- och un-
derhållskostnader för gata/parkenheten. Ombyggnad av Rosenmalmsgatan 
för vändplats innebär att gatukostnadsersättning bör erhållas och eventuellt 
uppstår kostnader för VA-kollektivet i samband med flytt av servisledningar 
på grund av utbyggnationen av Kaskad. Teknik- och servicenämnden önskar 
att detaljplanen beskriver kostnader för investering och drift som uppkommer 
för de berörda enheterna inom kommunen.  

Detaljplan bör göra en kort beskrivning för vilka rinnvägar skyfallsvatten tar 
utanför området i nuläget och hur ökad hårdgjord yta kan komma att påverka 
avrinningen nedströms planområdet.  

De hamlade träden i parkytan väster om elevhemmet bör skyddas vid eventu-
ell anläggning eller byggnation i deras närhet.  

Teknik- och servicenämnden är positiva till utvecklingen av detaljplan med 
elevhem och utbyggnad av badhus. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2021, § 67, och då beslu-
tat att Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sam-
manträde förtydliga förslag till beslut i enlighet med dagens diskussioner. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärende. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att planändringen skiftar kvartersmark till kommunalt 
huvudmannaskap av lokalgata med gång- och cykelväg samt vändzoner och 
kommer ge drift- och underhållskostnader för gata/parkenheten. Ombyggnad 
av Rosenmalmsgatan för vändplats innebär att gatukostnadsersättning bör er-
hållas och eventuellt uppstår kostnader för VA-kollektivet i samband med flytt 
av servisledningar på grund av utbyggnationen av Kaskad. Teknik- och ser-
vicenämnden önskar att detaljplanen beskriver kostnader för investering och 
drift som uppkommer för de berörda enheterna inom kommunen.  

Detaljplan bör göra en kort beskrivning för vilka rinnvägar skyfallsvatten tar 
utanför området i nuläget och hur ökad hårdgjord yta kan komma att påverka 
avrinningen nedströms planområdet.  

De hamlade träden i parkytan väster om elevhemmet bör skyddas vid eventu-
ell anläggning eller byggnation i deras närhet.  

Teknik- och servicenämnden är positiva till utvecklingen av detaljplan med 
elevhem och utbyggnad av badhus 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 
 
________ 
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§ 85/2021   Dnr: TSN 2020-392 290 

Björketorps förskola och skola - godkännande av förstudie 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Förstudien avseende Björketorps förskola och skola godkänns och överlämnas 
till Barn- och utbildningsnämnden för vidare handläggning.  

 

Ärendet 
En förstudie är utförd på Björketorps förskola och skola utifrån att verksam-
heten är trångbodd i lokalerna. Förstudien har resulterat i förslag på ombygg-
nad av befintliga byggnader samt tillbyggnad av ny förskola om 5 eller 6 av-
delningar, med investeringsnivåer om 59 respektive 68,7 mnkr. Byggnaderna 
har statusbesiktigats under förstudiens gång av RISE.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2021, § 69, och då före-
slagit att förstudien avseende Björketorps förskola och skola godkänns och 
överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för vidare handläggning. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

________ 
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§ 86/2021   Dnr: TSN 2020-225 537 

Nytt resecentrum i Kinna - begäran om igångsättningstill-
stånd 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner projektbeskrivningen och begär av 
Kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för Nytt resecentrum i Kinna under 
förutsättning att objektet tilldelas driftmedel enligt framtagen kalkyl. 

 

Ärendet 
Projekteringen av nytt resecentrum är nu färdigställd och upphandling av ent-
reprenaden pågår. För att starta byggnationen krävs ett igångsättningstill-
stånd, vilket utfärdas av Kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Investeringen är upptagen i teknik- och servicenämndens ram för internser-
vice, beslutad av kommunfullmäktige, med 25 mnkr. 

Drift- och underhållskostnaderna för det nya resecentrumet beräknas vara 
113 tkr och städkostnaderna 54 tkr. 

Kapitalkostnaderna beräknas till 1,07 mnkr. Nettoeffekten av investeringen 
påverkas av det investeringsbidrag som kommunen får och som periodiseras 
på lika många år som investeringen skrivs av. Därmed är kapitalkostnaden ef-
ter avdrag för bidrag 0,67 mnkr. 

Förhandling med hyresgäster för butiksyta med mera pågår, varför beräknade 
hyresintäkter utelämnas i denna skrivelse. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2021, § 68, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden godkänner projektbeskrivningen och 
begär av Kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för Nytt resecentrum i 
Kinna under förutsättning att objektet tilldelas driftmedel enligt framtagen 
kalkyl. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 87/2021   Dnr: TSN 2021-125 042 

Aprilrapport 2021 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Aprilrapport 2021 för teknik- och servicenämnden godkänns. 

Prognostiserat underskott inom gata/parkverksamheten (0,4 mnkr) med an-
ledning av ökade kostnader för vinterväghållning finansieras inom nämndens 
budgetreserv. 

Del av nämndens reserv (0,1 mnkr) används till utredningsmedel för att möta 
nämndens uppdrag avseende källsortering och minskade mängder avfall inom 
kommunens verksamheter. 

Del av nämndens reserv (0,1 mnkr) används till att skapa en plantering i 
kommunen för att tydliggöra kommunens 50-års-firande i enlighet med kom-
munstyrelsens beslut § 26/2021. 

Framställan till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden noterar att projekttotalen för överföringsledning 
Skene skog – Hägnen nu uppgår till 232,4 mnkr vilket överskrider beslutad 
budget (231 mnkr) med 1,4 mnkr. 

Nämnden noterar även att överföringsledningsprojekten Hajom-Hajomskrys-
set, Melltorp-Balltjärn-Stjärnhult samt Sätila-Flohult-Dyrenäs överskrider be-
slutad budget vilket kommer att lyftas i nämndens budgetunderlag för 2022-
2025. 

Teknik- och servicenämnden begär att totalbudgeten för Skredrisk Hedbo utö-
kas med 3 mnkr från 21,2 mnkr till totalt 24,2 mnkr. Utökningen finansieras 
inom årets totala investeringsutrymme för gata/park. 

Teknik- och servicenämnden tillåts överskrida den årliga ramen för lokaler 
med totalt 9,5 mnkr. Utökningen finansieras inom det totala investeringsut-
rymmet för internservice. 

Teknik- och servicenämndens driftbudgetram 2021 ökas med totalt 0,4 mnkr 
med anledning av de kapitalkostnader som skredrisk Hedbo medför. 

 

Ärendet 
Kommunens aprilrapport är kommunstyrelsens redovisning till kommunfull-
mäktige om kommunens och koncernens ekonomi och verksam het för årets 
första fyra månader samt en prognos för 2021. Nämndens rapportering ligger 
till grund för redovisningen. Rapporten ska vara kort och koncis, och innehålla 
det väsentliga att rapportera.  

Teknik- och servicenämnden sammanställer en aprilrapport i enlighet med 
fastställda anvisningar. Under verksam hetsuppföljning ingår, likt tidigare år, 
rapportering av viktiga händelser sam t en bedömning av hur nämndens 
grunduppdrag förväntas uppfyllas. Nytt för i år är rapportering kring det nya 
uppdrag som gavs till samtliga nämnder avseende samarbete. Från och med 
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årets aprilrapport ska även en återrapportering göras av aktuell status på de 
uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige.  

I aprilrapporten ska nämnden också, under personalavsnittet, redovisa och 
analysera sjukfrånvaro samt personalomsättning.  

Under ekonomiavsnittet ska årets prognos analyseras och kommenteras både 
jämfört med budget och jämfört med utfallet föregående år. Analysen görs 
om möjligt även utifrån vilken påverkan utfallet har på verksamhetens ut-
veckling på längre sikt. Uppföljning görs både avseende driftredovisning och 
investeringsredovisning. Likt tidigare år ingår även en separat analys kring 
VA-verksamhetens utveckling avseende drift och investeringar under ekono-
miavsnittet. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse samt framtagen Aprilrapport 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut. 

Aprilrapport 2021 för teknik- och servicenämnden godkänns. 

Prognostiserat underskott inom gata/parkverksamheten (0,4 mnkr) med an-
ledning av ökade kostnader för vinterväghållning finansieras inom nämndens 
budgetreserv. 

Del av nämndens reserv (0,1 mnkr) används till utredningsmedel för att möta 
nämndens uppdrag avseende källsortering och minskade mängder avfall inom 
kommunens verksamheter. 

Del av nämndens reserv (0,1 mnkr) används till att skapa en plantering i 
kommunen för att tydliggöra kommunens 50-års-firande i enlighet med kom-
munstyrelsens beslut § 26/2021. 

Framställan till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden noterar att projekttotalen för överföringsledning 
Skene skog – Hägnen nu uppgår till 232,4 mnkr vilket överskrider beslutad 
budget (231 mnkr) med 1,4 mnkr. 

Nämnden noterar även att överföringsledningsprojekten Hajom-Hajomskrys-
set, Melltorp-Balltjärn-Stjärnhult samt Sätila-Flohult-Dyrenäs överskrider be-
slutad budget vilket kommer att lyftas i nämndens budgetunderlag för 2022-
2025. 

Teknik- och servicenämnden begär att totalbudgeten för Skredrisk Hedbo utö-
kas med 3 mnkr från 21,2 mnkr till totalt 24,2 mnkr. Utökningen finansieras 
inom årets totala investeringsutrymme för gata/park. 

Teknik- och servicenämnden tillåts överskrida den årliga ramen för lokaler 
med totalt 9,5 mnkr. Utökningen finansieras inom det totala investeringsut-
rymmet för internservice. 

Teknik- och servicenämndens driftbudgetram 2021 ökas med totalt 0,4 mnkr 
med anledning av de kapitalkostnader som skredrisk Hedbo medför. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Aprilrapport 2021 för teknik- och servicenämnden 
godkänns. 

Prognostiserat underskott inom gata/parkverksamheten (0,4 mnkr) med an-
ledning av ökade kostnader för vinterväghållning finansieras inom nämndens 
budgetreserv. 

Del av nämndens reserv (0,1 mnkr) används till utredningsmedel för att möta 
nämndens uppdrag avseende källsortering och minskade mängder avfall inom 
kommunens verksamheter. 

Del av nämndens reserv (0,1 mnkr) används till att skapa en plantering i 
kommunen för att tydliggöra kommunens 50-års-firande i enlighet med kom-
munstyrelsens beslut § 26/2021. 

Framställan till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden noterar att projekttotalen för överföringsledning 
Skene skog – Hägnen nu uppgår till 232,4 mnkr vilket överskrider beslutad 
budget (231 mnkr) med 1,4 mnkr. 

Nämnden noterar även att överföringsledningsprojekten Hajom-Hajomskrys-
set, Melltorp-Balltjärn-Stjärnhult samt Sätila-Flohult-Dyrenäs överskrider be-
slutad budget vilket kommer att lyftas i nämndens budgetunderlag för 2022-
2025. 

Teknik- och servicenämnden begär att totalbudgeten för Skredrisk Hedbo utö-
kas med 3 mnkr från 21,2 mnkr till totalt 24,2 mnkr. Utökningen finansieras 
inom årets totala investeringsutrymme för gata/park. 

Teknik- och servicenämnden tillåts överskrida den årliga ramen för lokaler 
med totalt 9,5 mnkr. Utökningen finansieras inom det totala investeringsut-
rymmet för internservice. 

Teknik- och servicenämndens driftbudgetram 2021 ökas med totalt 0,4 mnkr 
med anledning av de kapitalkostnader som skredrisk Hedbo medför. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 88/2021   Dnr: TSN 2021-50 103 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för det senaste styr-
gruppsmötet där man bland annat gick igenom den revisionsrapport för 
lokalförsörjningsprocessen som genomförts. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 89/2021   Dnr: TSN 2021-51 026 

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för implementeringen av 
det nya samverkansavtalet som gåtts igenom tillsammans med alla chefer i 
förvaltningen samt skyddsombud och fackliga ombud. 
 
Förvaltningen är inne i en väldigt intensiv fas både avseende ekonomiska rap-
porter och övrigt inom årshjulet samt den stora mängden projekt som pågår.  
 
Vidare informeras om rutinerna för kommunikation till medborgare i samband 
med otjänligt vatten. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till 
kommande nämndsammanträde återkomma med en mer utförlig information. 
 
Förhandlingarna i den pågående tvisten inleds under hösten. 
 
En översyn av kontorslokaler ska genomföras och resultera i en eller flera 
kostnadseffektiva lösningsförslag till kontorslokaler där verksamhetens ar-
betsformer och medarbetarnas arbetsmiljö beaktas. Projektet ska genomföras 
i god samverkan med förvaltningar.  
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 90/2021   Dnr: TSN 2020-100 163  

Covid -19 - information 

Dagens sammanträde 
Frånvaron inom kost- och städverksamheten har gått upp något sedan före-
gående nämndsammanträde och inom en arbetsgrupp har en hög andel av 
medarbetarna varit sjukskrivna med anledning av detta. Det finns även en all-
män trötthet bland medarbetare.  
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 91/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Yttrande remiss TRV 
2021/37858 

Trafikingenjör 2021-04-19 TSN 2021-39 511-22 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd, ansökan TSN 
2020-14 517-197 

Trafikingenjör 2021-04-19 TSN 2020-14 517-278 

Svar remiss 
A165.684/2021 

Trafikingenjör 2021-04-26 TSN 2021-137-2 

Bifall remiss 
A231.935/2021 

Trafikingenjör 2021-04-26 TSN 2021-199-2 

Svar remiss 
A209.225/2021 

Trafikingenjör 2021-04-27 TSN 2021-197-2 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd för rörelsehind-
rade 

Trafikingenjör 2021-04-27 TSN 2021-178-2 

Beviljande av parkerings-
tillstånd för rörelsehind-
rade 

Trafikingenjör 2021-05-04 TSN 2021-216-2 

Förlängt hämtningsinter-
vall av sophämtning/slam 
2021/036-037 

Enhetschef 2021-04-01 -- 
04-14 

-- 

Tilldelningsbeslut i upp-
handlingen av bryggeriva-
ror 

Förvaltningschef 2021-04-28 TSN 2020-358 0521 

Tilldelningsbeslut i upp-
handlingen av färskt nöt-
kött 

Förvaltningschef 2021-04-28 TSN 2020-357 0521 

 

________ 
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§ 92/2021 

Redovisning av meddelanden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. TSN 2019-2 001 Kf § 56/2021 – Entledigande och fyllnadsval 
av ersättare i teknik- och servicenämnden 
(KD) 

2. TSN 2019-2 001 Kf § 57/2021 – Entledigande och fyllnadsval 
av ledamot i teknik- och servicenämnden 
(KD) 

3. -- Västra Götalandsregionen inbjuder till digitala 
konferensen ”Fullfölja studier – en investering 
för framtiden”, den 15 oktober 2021. 

4. TSN 2021-235 Björketorp i ”Bästa barnkommunen” 

 

________ 

 

 

  



Sida 20(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-05-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93/2021   Dnr: TSN 2021-52 012 

Beaktande av barnkonventionen - analys 

Ärendet 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättig-
heter trädde i kraft den 1 januari 2020 och teknik- och servicenämnden har 
därmed att vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida man be-
aktat lagen. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga 
analysera vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. 

Dagens sammanträde 
Aktuella ärenden: 
 
 Målbild Kinna centrum - information 
 Detaljplan för del av Assberg 3:21 - samrådsyttrande 
 Björketorps förskola och skola – godkännande av förstudie 
 Nytt resecentrum i Kinna – begäran om igångsättningstillstånd 
 
Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån 
nedanstående checklista. 
 
1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras syn-

punkter? 
Nej 

 
2. Innebär besluten att barn- och ungdomars bästa 

sätts i främsta rummet? 
Ja 

 
________ 
 

 


