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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-10-14 

Tid:   kl. 13:30 – 17:00, Paus 15:00 – 15:15 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (S) Pauli Kuitunen 
 (S) Tuula Vähäniemi 
 (C) Kent Persson 
 (S) Björn Kärrhage, tjänstgör för Jessica Carlund (C) 
 (L) Paul Brusk 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (M) Kaj Swedberg, tjänstgör för Tomas Ekberg (M) 
 (SD) Lennart Svensson 
 (SD) Mikael Ljunggren 
   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(SD) Roger Lundstedt 
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 131-160 
 Anders Rehbinder Enhetschef gata/park § 132 
 Karin Ahlgren Projektledare § 133 
 Maria Granieri Enhetschef utred-

ning/marknad 
§ 134 

 Markus Hagman Trafikingenjör § 135-136 
 Rakel Martinsson Ingenjör § 137 
 David Grönbäck Projektledare § 138-139 
 Christer Lundenius Handläggare § 140 
 Jenny Forsberg Verksamhetschef tek-

nik 
§ 131-140 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 131-160 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-10-19, kl 09.00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 131-160 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-10-14, § 131-160 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-10-20 Datum för anslags 

nedtagande 2021-11-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 131/21 

Anmälan och prövning av jäv § 132/21 

Beläggningsrapport - information § 133/21 

Sjöledning Lygnern - information § 134/21 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörj-
ning - utökning med Almered 

§ 135/21 

Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av "Rätt fart i sta-
den" i Fritsla 

§ 136/21 

Stängning av plankorsningar - information § 137/21 

Renhållningstaxa 2022 - komplettering avseende insamling 
av returpapper 

§ 138/21 

Renovering och ombyggnation Skene avloppsreningsverk - 
begäran om start av projektering 

§ 139/21 

Renovering ombyggnation Skene avloppsreningsverk - be-
gäran om igångsättningstillstånd för delprojekt 

§ 140/21 

Detaljplan för Smälteryd - del av Lygnersvider 1:29; - sam-
rådsyttrande 

§ 141/21 

Sammanträdestider 2022 § 142/21 

Reglemente för överförmyndarnämnden - remissyttrande § 143/21 

Reglemente för krisledningsnämnden - remissyttrande § 144/21 

Reglemente för äldreomsorgsnämnden - remissyttrande § 145/21 

Reglemente för socialnämnden - remissyttrande § 146/21 

Reglemente för teknik- och servicenämnden - remissytt-
rande 

§ 147/21 

Reglemente för miljönämnden - remissyttrande § 148/21 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden - remissytt-
rande 

§ 149/21 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden - remissyttrande § 150/21 



Sida 5(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-10-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden - remissytt-
rande 

§ 151/21 

Reglemente för Valnämnden - remissyttrande § 152/21 

Reglemente för kommunstyrelsen - remissyttrande § 153/21 

Kommungemensamt reglemente - remissyttrande § 154/21 

Styrgruppsinformation § 155/21 

Personal- och verksamhetsinformation § 156/21 

Covid -19 - information § 157/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 158/21 

Redovisning av meddelanden § 159/21 

Beaktande av barnkonventionen - analys § 160/21 
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§ 131/2021     

Förändring av ärendelistan 
Teknik- och servicenämndens beslut 
Följande ärenden läggs till på ärendelistan: 

- Sjöledning Lygnern – information 
- Stängning av plankorsningar – information 

 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande ärenden läggs till på ärendelistan: 

- Sjöledning Lygnern – information 
- Stängning av plankorsningar – information 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 132/2021 

Anmälan och prövning av jäv 
Ingen anmälan om jäv förekommer. 

________ 
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§ 133/2021   Dnr: TSN 2020-213 

Beläggningsrapport - information 
Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för beläggningsrapport 2020 som legat till 
grund för beläggningsplan 2021. 

Marks kommun förfogar över 212 km gator och 64 km gc-vägar och efter genom-
gång av statusen på gatunätet kan konstateras att underhållsbehovet för 2021 är 
44 mnkr och för perioden 2021 – 2030 104 Mkr.  

Budgeten för gatuunderhåll 2021 ligger på totalt 7,5 mnkr och för åren 2022-2023 
på 6 mnkr/år. Därutöver tillkommer 3,5 mnkr för gc-vägbeläggning under 2021 och 
3 mnkr/år för perioden 2022-2023. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 134/2021   Dnr: TSN 2020-146 344 

Sjöledning Lygnern - information 
Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för statusen på ärendet och då bland an-
nat vilka beslut som fattats, rådighet för sjöledning och lokalnät samt tillstånd till 
vattenverksamhet. Därutöver redogjordes för motiven för sjöledning, kalkylerade 
kostnader samt alternativ till sjöledning.  

Flohult och Dyrenäs som ligger i anslutning till Lygnern är identifierade som utbygg-
nadsområde för kommunalt vatten och avlopp i vatten- och avloppsförsörjningspla-
nen, antagen av kf § 163/2009 och reviderad i kf § 70/2020. Områdena uppfyller 
kriterierna i 6 § LAV gällande behov och större sammanhang, för vilka kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp ska upprättas. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 135/2021   Dnr: TSN 2017-138 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
- utökning med Almered 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Almered enligt kartbilagor 
och fastighetsförteckning daterade 2021-09-17 fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen planerar att bygga ut kommunal vatten- och av-
loppsförsörjning i området Almered och behöver utöka verksamhetsområdena för 
vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen ligger till 
grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och avloppsförsörjning och anger de 
utpekade VA-utbyggnadsområdena. Endast inom verksamhetsområdet gäller vat-
tentjänstlagen, ABVA och VA-taxan. 

I området Almered avser utökningen verksamhetsområde med 38 fastigheter. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottets har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 97 och då före-
slagit att verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Almered enligt 
kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 2021-09-17 fastställs. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 136/2021   Dnr: TSN 2019-321 511 

Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av "Rätt fart i sta-
den" i Fritsla 
Teknik- och servicenämndens beslut 
Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

Inom ett område i Fritsla, Aratorpsområdet, som anges på kartan får fordon inte fö-
ras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Inom ett område i Fritsla som anges på kartan får fordon inte föras med högre has-
tighet än 40 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 15 november 2021 då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (1463 2010:0265) om hastighetsbegränsning 30 km/tim i Ara-
torpsområdet ska upphöra att gälla. 

 

Ärendet 
Hastighetsanalysen ”Rätt fart i staden” är genomförd. Alla kommunens tätorter är 
dokumenterade och redovisade. Teknik- och serviceförvaltningen har efter samrå-
det sammanställt synpunkter på hastighetsanalysen. Teknik- och servicenämndens 
arbetsutskott tog beslut den 1 mars 2018, dnr 2014-52 512, § 20/2018 om ett ge-
nomförande av hastighetsanalysens föreslagna hastigheter under fem år. 

I Fritsla föreslås en utökning av det befintliga området med 30 kilometer i timmen, 
Aratorpsområdet, att innefatta hela Idrottsvägen samt Kungabergsvägen mellan 
Danska vägen och Idrottsvägen. Detta då skolan har byggts ut mot Kungabergsvä-
gen.  

Ett område med 40 kilometer i timmen föreslås i Fritsla enligt karta i aktbilaga.  

Polisen har ingen erinran gällande ändrade hastighetsbegränsningar. De uppmunt-
rar till väghinder för att trafiken skall hålla tillåten hastighet.  

Trafikverket anser att de föreslagna sträckorna för 40 km/tim inom Fritsla är väl 
avvägda. De anser att vägarna kring de centrala delarna av Fritsla har en tydlig tä-
tortskaraktär med flertalet korsningspunkter och att trafikmiljön talar för 40 km/tim 
på de föreslagna sträckorna. Enligt förslaget behålls en sträcka med 30 km/tim 
samt resterande sträckor med 50 km/tim, vilket Trafikverket bedömer rimligt med 
anledning av den rådande trafikmiljön. 
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Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 95 och då före-
slagit följande: 

Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

Inom ett område i Fritsla, Aratorpsområdet, som anges på kartan får fordon inte fö-
ras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Inom ett område i Fritsla som anges på kartan får fordon inte föras med högre has-
tighet än 40 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 15 november 2021 då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (1463 2010:0265) om hastighetsbegränsning 30 km/tim i Ara-
torpsområdet ska upphöra att gälla. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

________ 

 

Beslut skickas till 
Trafikverket               
Polisen 
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§ 137/2021   Dnr: TSN 2021-497  

Stängning av plankorsningar - information 
Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.  

Ett arbete pågår med att höja standarden på Viskadalsbanan. I samband med det 
arbetet vill man stänga ett antal plankorsningar för att därmed även kunna höja 
hastigheten på banan. Trafikverket har nu sökt om lantmäteriförrättning för fastig-
hetsreglering avseende upphävande av servitut över järnväg. Syftet med ansökan 
är att förhindra och förebygga olyckor längs järnvägen och där man bedömer att 
plankorsningar behöver stängas har det tagits fram alternativa rutter och även för-
slag på anläggande av ersättningsvägar. 

Kommunen såsom fastighetsägare har nu möjlighet att före den 24 oktober fram-
föra synpunkter på förslaget. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 138/2021   Dnr: TSN 2021-224 

Renhållningstaxa 2022 - komplettering avseende insamling av 
returpapper 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus godkänns. 
 

2. Renhållningstaxa 2022 kompletteras med taxa för insamling av returpapper 
från flerbostadshus. 

 

Ärendet 
Kommunerna har genom avskaffandet av producentansvaret för returpapper fått ta 
över insamlingen av detta avfall, som kommer från hushåll. Detta träder i kraft 1 
jan 2022. I många flerbostadshus har utsortering av returpapper erbjudits de bo-
ende under många år, för att undvika att tidningar slängs i restavfallet. Detta har 
bekostats av respektive fastighetsägare. Teknik- och serviceförvaltningen anser att 
denna möjlighet behöver finnas kvar för att denna fraktion inte ska hamna i restav-
fallet. För att kunna erbjuda denna tjänst och ta betalt för densamma behöver Ren-
hållningstaxan för 2022 kompletteras.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 93 och då före-
slagit att Taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus godkänns och att 
Renhållningstaxa 2022 kompletteras med taxa för insamling av returpapper från 
flerbostadshus. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 139/2021   Dnr: TSN 2021-33 351 

Renovering och ombyggnation Skene avloppsreningsverk - be-
gäran om start av projektering 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden begär tillstånd för start av projektering av projekt 
13594 Processförnyelse Skene ARV samt 13597 Renovering bassänger, byggnader 
mm Skene avloppsreningsverk. 
 

Ärendet 
Skene avloppsreningsverk är byggt 1974 och börjar därmed att bli gammalt, slitet 
och kommer inte att leva upp till kommande reningskrav. Anläggningen är därför i 
behov av en omfattande renovering både vad gäller bassänger och manskaps-
byggnad samt uppgradering av reningsprocessen. Dessa arbeten genomförs i två 
projekt; projekt 13597 Renovering bassänger, byggnader mm Skene avlopps-re-
ningsverk samt projekt 13594 Processförnyelse Skene ARV. 

En förstudie vad gäller reningsprocessen samt en betongutredning har utförts där 
man tittat på möjligheterna att renovera upp och förbättra befintlig anläggning eller 
om behovet för att möta dagens och framtidens krav var att bygga ett helt nytt av-
loppsreningsverk. Studierna visar att befintligt verk går att renovera upp för att 
hålla många år till och det är även möjligt att förbättra reningsprocessen inom be-
fintlig anläggning för att klara hårdare utsläppskrav samt dagens krav på energief-
fektivisering.  

Bassängrenoveringar och processförnyelse kommer att utföras i en gemensam ent-
reprenad då de olika projekten går in i varandra. Projekt 13594 Processförnyelse 
Skene ARV kommer därmed att utföras i samma entreprenad som projekt 13597 
Renovering bassänger, byggnader mm Skene ARV. Skälet till att projektet delas 
upp i två delar beror på olika avskrivningstider. 

Teknik- och servicenämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 och 26 
november 2020, § 199, 25,5 mnkr i investeringsbudget för projekt 13597 samt 1,9 
mnkr för projekt 13594. Enligt förslag till investeringsplan 2022-2025 är kostnaden 
för projekt 13597 uppräknad till 34 mnkr samt projekt 13594 16 mnkr.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 95, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden begär tillstånd för start av projektering av 
projekt 13594 Processförnyelse Skene ARV samt 13597 Renovering bassänger, 
byggnader mm Skene avloppsreningsverk. 

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

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

________ 
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§ 140/2021   Dnr: TSN 2021-33 351 

Renovering ombyggnation Skene avloppsreningsverk - begä-
ran om igångsättningstillstånd för delprojekt 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden begär igångsättningstillstånd för delprojektet rejekt-
vattenlager inom projekt 13594 Processförnyelse Skene ARV samt projekt 13597 
Renovering bassänger, byggnader mm Skene, under förutsättning att Teknik- och 
servicenämnden har beviljats start av projektering för projekten. 
 

Ärendet 
Skene avloppsreningsverk är byggt 1974 och börjar därmed att bli gammalt, slitet 
och kommer inte att leva upp till kommande reningskrav. Anläggningen är därför i 
behov av en omfattande renovering både vad gäller bassänger och manskaps-
byggnad samt uppgradering av reningsprocessen. Dessa arbeten genomförs i två 
projekt; projekt 13597 Renovering bassänger, byggnader mm Skene avlopps-re-
ningsverk samt projekt 13594 Processförnyelse Skene ARV. Skälet till att projektet 
delas upp i två delar är olika avskrivningstider. 

Renovering av rejektvattenlagret är ett av delprojekten som nu har blivit akut, då 
luftningen har havererat. Rejektvatten är det vatten som uppstår när slammet på 
avloppsreningsverket avvattnas i centrifuger. Rejektvattnet, som innehåller mycket 
höga halter kväve, samlas upp i ett lager för att pumpa ut det på natten när belast-
ningen av reningsprocessen är lägre. På grund av haveriet har en förbikoppling 
gjorts och rejektvattnet belastar nu reningsprocessen på dagtid. Belastas renings-
processen dagtid med rejektvattnet under en längre period riskeras att angivna vill-
kor för kväve, i tillståndet för avloppsreningsverket, inte uppfylls. När sedan den 
stora renoveringen kommer i gång och olika reningssteg periodvis kommer att vara 
bortkopplade är det helt avhängigt att rejektvattnet belastar reningsprocessen nat-
tetid för att klara villkoren.  

Kostnaden för renoveringen är ännu oklar men uppskattas till ca 0,7-1 mnkr. 

Teknik- och servicenämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 och 26 
november 2020, § 199, 25,5 mnkr i investeringsbudget för projekt 13597 samt 1,9 
mnkr för projekt 13594. Enligt förslag till investeringsplan 2022-2025 är kostnaden 
för projekt 13597 uppräknad till 34 mnkr samt projekt 13594 16 mnkr. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 96, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden begär igångsättningstillstånd för delprojektet 
rejektvattenlager inom projekt 13594 Processförnyelse Skene ARV samt projekt 
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13597 Renovering bassänger, byggnader mm Skene, under förutsättning att Tek-
nik- och servicenämnden har beviljats start av projektering för projekten. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 141/2021   Dnr: TSN 2021-430 

Detaljplan för Smälteryd - del av Lygnersvider 1:29; - samråd-
syttrande 
Teknik- och servicenämndens beslut 
Detaljplanen beskriver att den kommer ligga utanför verksamhetsområde för dag-
vatten och att dagvatten från kvartersmark kommer hanteras lokalt. Dagvattenut-
redningens förslag för dagvattenhantering leder samman vatten från kvartersmark 
med vatten från gata och allmän platsmark till fördröjningsdamm som är placerad 
på allmän platsmark varför planområdet ska vara verksamhetsområde för dagvat-
ten. 

Teknik- och servicenämnden ska ersättas för de driftkostnader som förslaget med-
för avseende nya ytor med allmän platsmark. 

VA-utredning behöver göras för; E-område och placering av avloppspumpstation, 
för kapacitetsbehov, ledningsdragning och dimensionering av självfallsledningar, li-
kaså för vattenledningar och möjlig kapacitet för brandposter.  

Marken lutar från Fjäråsvägen i väster mot den östra delen och Storån. För att få 
självfall för spillvattenledningsnätet kommer ett u-område i nord-sydlig riktning 
längs det östra vägstråket behövas. 

Teknik- och serviceförvaltningen behöver veta hur fastighetsbildning kommer göras 
för att kunna yttra sig gällande möjligheter till var och hur kommande anslutningar 
bäst placeras.  

Utrymme, tillgänglighet och logistik för insamling av avfall och återvinning behöver 
vara en del i planeringen och Teknik- och serviceförvaltningen uppmuntrar till en le-
vande dialog för att skapa en väl fungerande och säker hantering.  

Vid granskningsskedet av detaljplanen ska en genomförandebudget presenteras. 

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att planlägga tidigare icke planlagd mark och möjliggöra 
för en ny varierad, tätbebyggd och grön del av Sätila. Planförslaget omfattar ca 200 
nya bostäder och ett gemensamhetshus i form av en äldre mangårdsbyggnad från 
1700-talet. Inom området blandas småhus, radhus och flerbostadshus i olika skalor 
Allt binds samman av en enhetlig vision om platsens karaktär av grönska och små-
skalighet. Infart till området sker ifrån Fjäråsvägen till en lokalgata som sträcker sig 
genom hela området. 

Området kring Smälteryd utgörs idag av en nedlagd anstalt med flera byggnader. 
Planförslaget ser att ny bebyggelse på platsen ger en positiv effekt både för orten 
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och för landskapsbilden. Planförslaget har tagits fram efter vinnande bidrag ur mar-
kanvisningstävling (KS 2019–624 253) och i nära samarbete med exploatörerna. 

Planområdet som idag till största del utgörs av en nedlagd anstalt och jordbruks-
mark avgränsas av Fjäråsvägen i väster och Storån i öster. Söder om området finns 
Smälteryds naturreservat och i sydöst, Sätila sand. Området är drygt 7 ha och ut-
görs delvis av befintlig bebyggelse med hårdgjord yta samt öppen åkermark. Mark-
ytan inom området är relativt flack, med branta slänter mot Storån. 

Marken inom planområdet är inte tidigare detaljplanerad. Planen utgörs av delar av 
fastigheten Lygnersvider 1:29, som ägs i sin helhet av Marks kommun. Planförsla-
get är indelat i 4 delområden. När detaljplanen har vunnit laga kraft avses de mark-
områden som utgörs av kvartersmark, avstyckas och försäljas till exploatörerna i 
enlighet med upprättade avtal.  

I ett större perspektiv ingår detaljplanen i planprogram för Smälteryd och Sätila 
sand, det ingår även i LIS-område 7 som ligger vid Lygnerns norra del och i FÖP 
nordväst. 

Området är beläget längs med länsväg 1609 Fjäråsvägen, som går mellan Fjärås 
och Sätila. Hastighetsgräns är satt till 70 km/h och ÅDT ca 760 fordon enligt Trafik-
verkets senaste mätning 2015. Gång- och cykelstråk som knyter an mot Sätila sand 
och mot centrum föreslås och inom detaljplanområdet är tanken att gång- och cy-
kelstråket läggs i strandskyddsområdet längs Storån, ett strandskydd som minskats 
från 100 till 30m. 

Förslaget presenterar varierade boendeformer och en önskan att skapa social håll-
barhet, hållbara material, vattenkontakt och soliga gårdar. Siktlinjer längs gator, al-
léer, genomsläppliga markmaterial och lokal dagvattenhantering. 

De lokala miljömål som kan anses beröras av detta planförslag enligt planbeskriv-
ningen är: 

• God byggd miljö  
• Ett rikt odlingslandskap 
• Levande sjöar och vattendrag 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 98, och då före-
slagit följande: 

Detaljplanen beskriver att den kommer ligga utanför verksamhetsområde för dag-
vatten och att dagvatten från kvartersmark kommer hanteras lokalt. Dagvattenut-
redningens förslag för dagvattenhantering leder samman vatten från kvartersmark 
med vatten från gata och allmän platsmark till fördröjningsdamm som är placerad 
på allmän platsmark varför planområdet ska vara verksamhetsområde för dagvat-
ten. 
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Teknik- och servicenämnden bör ersättas för de driftkostnader som förslaget med-
för avseende nya ytor med allmän platsmark. 

VA-utredning behöver göras för; E-område och placering av avloppspumpstation, 
för kapacitetsbehov, ledningsdragning och dimensionering av självfallsledningar, li-
kaså för vattenledningar och möjlig kapacitet för brandposter.  

Marken lutar från Fjäråsvägen i väster mot den östra delen och Storån. För att få 
självfall för spillvattenledningsnätet kommer ett u-område i nord-sydlig riktning 
längs det östra vägstråket behövas. 

Teknik- och serviceförvaltningen behöver veta hur fastighetsbildning kommer göras 
för att kunna yttra sig gällande möjligheter till var och hur kommande anslutningar 
bäst placeras.  

Utrymme, tillgänglighet och logistik för insamling av avfall och återvinning behöver 
vara en del i planeringen och Teknik- och serviceförvaltningen uppmuntrar till en le-
vande dialog för att skapa en väl fungerande och säker hantering 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och det faktum att beslutstex-
ten bör förtydligas från ”Teknik- och servicenämnden bör ersättas för de driftkost-
nader som förslaget medför avseende nya ytor med allmän platsmark” till ”Teknik- 
och servicenämnden ska ersättas för de driftkostnader som förslaget medför avse-
ende nya ytor med allmän platsmark”. Budget för genomförande diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår som tillägg att en genomförandebudget ska presenteras 
vid granskningsskedet av detaljplanen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut med förvaltning-
ens förtydligande kan antas och finner att så sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om Peterssons (S) tilläggsförslag om att en ge-
nomförandebudget ska presenteras vid granskningsskedet av detaljplanen kan an-
tas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 142/2021   Dnr: TSN 2021-380 

Sammanträdestider 2022 
Teknik- och servicenämndens beslut 
Sammanträdestider 2022 godkänns. 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
2022.  

Presidieberedning 
TSN Styrgrupp 

Kl 10.00 
TSN Au 
Kl 13.30 

TSN 
Kl 13.30 

  13-jan 13-jan 27-jan 

    Årsredovisning 
31-jan 10-feb 10-feb 24-feb 
07-mar 17-mar 17-mar 31-mar 

    Strategidagar Aprilrapport 
19-apr 28-apr 28-apr 12-13 maj 

 Onsdag  Onsdag Budget 
16-maj 25-maj 25-maj 09-jun 

    Delårsrapport 
22-aug 01-sep 01-sep 15-sep 
19-sep 29-sep 29-sep 13-okt 

    Oktoberrapport 
17-okt 27-okt 27-okt 10-nov 

    Onsdag, Nämndplan 
21-nov 01-dec 01-dec 14-dec 

 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 99, och då före-
slagit att sammanträdestider 2022 godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunledningskontoret 

________ 
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§ 143/2021   Dnr: TSN 2021-382 

Reglemente för överförmyndarnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för 
överförmyndarnämnden. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 229, över-
sänt reglemente för överförmyndarnämnden till samtliga nämnder för yttrande sen-
ast den 18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 100, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för överförmyndarnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 144/2021   Dnr: TSN 2021-383 

Reglemente för krisledningsnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för kris-
ledningsnämnden. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 220, över-
sänt reglemente för krisledningsnämnden till samtliga nämnder för yttrande senast 
den 18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 101, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för krisledningsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 145/2021   Dnr: TSN 2021-384 

Reglemente för äldreomsorgsnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för 
äldreomsorgsnämnden. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 228, över-
sänt reglemente för äldreomsorgsnämnden till samtliga nämnder för yttrande sen-
ast den 18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 106, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för äldreomsorgsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 146/2021   Dnr: TSN 2021-385 

Reglemente för socialnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för soci-
alnämnden. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 225, över-
sänt reglemente för socialnämnden till samtliga nämnder för yttrande senast den 
18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 107, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 147/2021   Dnr: TSN 2021-386 

Reglemente för teknik- och servicenämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
1. Teknik- och servicenämndens reglemente 3 § punkt 1 ändras till ”Utbyggnad 

och förvaltning av allmänna platser, inrättningar för vatten- och avloppsförsörj-
ning, nedlagda deponier, återvinningscentral, byggnader, inom- och utomhus-
anläggningar för fritid och kultur, kommunala badplatser samt kommunens öv-
riga fastighetsbestånd exklusive fastigheter i markreserven”. 
 

2. Teknik- och servicenämndens reglemente 4 § Delegering från kommunfullmäk-
tige kompletteras med följande: ”Hyra ut lokaler och lägenheter i kommunens 
fastigheter som teknik- och servicenämnden ansvarar för förvaltningen av, med 
undantag för sådan uthyrning som kultur- och fritidsnämnden har hand om”. 

 
3. Teknik- och servicenämndens reglemente 4 § Delegering från kommunfullmäk-

tige pkt 2 om att ”Träffa överenskommelser om att ge badplatser, sevärdheter 
etcetera andelar i vägsamfällighet. Om nämnden avser begära lantmäteriförrätt-
ning för beslut om andelar, ska samråd först ske med kommunstyrelsen” tas 
bort och flyttas till kommunstyrelsens reglemente då det snarare betraktas som 
en fastighetsägarfråga än en förvaltarfråga. 

 
4. Förslag till reglemente för teknik- och servicenämnden i övrigt godkänns. 

 
Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 226, över-
sänt reglemente för teknik- och servicenämnden till samtliga nämnder för yttrande 
senast den 18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 102, och då före-
slagit följande: 

1. Teknik- och servicenämndens reglemente 3 § punkt 1 ändras till ”Utbyggnad 
och förvaltning av allmänna platser, inrättningar för vatten- och avloppsförsörj-
ning, nedlagda deponier, återvinningscentral, byggnader, inom- och 
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utomhusanläggningar för fritid och kultur, kommunala badplatser samt kommu-
nens övriga fastighetsbestånd exklusive fastigheter i markreserven”. 
 

2. Teknik- och servicenämndens reglemente 4 § Delegering från kommunfullmäk-
tige kompletteras med följande: ”Hyra ut lokaler och lägenheter i kommunens 
fastigheter som teknik- och servicenämnden ansvarar för förvaltningen av, med 
undantag för sådan uthyrning som kultur- och fritidsnämnden har hand om”. 
 

3. Teknik- och servicenämndens reglemente 4 § Delegering från kommunfullmäk-
tige pkt 2 om att ”Träffa överenskommelser om att ge badplatser, sevärdheter 
etcetera andelar i vägsamfällighet. Om nämnden avser begära lantmäteriförrätt-
ning för beslut om andelar, ska samråd först ske med kommunstyrelsen” tas 
bort och flyttas till kommunstyrelsens reglemente då det snarare betraktas som 
en fastighetsägarfråga än en förvaltarfråga. 

 
4. Förslag till reglemente för teknik- och servicenämnden i övrigt godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 148/2021   Dnr: TSN 2021-387 

Reglemente för miljönämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för mil-
jönämnden. 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 223, över-
sänt reglemente för miljönämnden till samtliga nämnder för yttrande senast den 18 
oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 103, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för miljönämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 149/2021   Dnr: TSN 2021-388 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för 
plan- och byggnadsnämnden. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 224, över-
sänt reglemente för plan- och byggnadsnämnden till samtliga nämnder för yttrande 
senast den 18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 108, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för plan- och byggnadsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 150/2021   Dnr: TSN 2021-390 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för kul-
tur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 222, över-
sänt reglemente för valnämnden till samtliga nämnder för yttrande senast den 18 
oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 109, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för kultur- och fritidsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 151/2021   Dnr: TSN 2021-391 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för 
barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 221, över-
sänt reglemente för barn- och utbildningsnämnden till samtliga nämnder för ytt-
rande senast den 18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 104, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 152/2021   Dnr: TSN 2021-392 

Reglemente för Valnämnden - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för val-
nämnden. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 227, över-
sänt reglemente för valnämnden till samtliga nämnder för yttrande senast den 18 
oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 105, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente 
för valnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 153/2021   Dnr: TSN 2021-393 

Reglemente för kommunstyrelsen - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsens reglemente revideras 
enligt följande under 8 § ”Delegering från kommunfullmäktige” 

4. arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egen-
dom, med undantag av sådan uthyrning för en tid av högst fem år som kultur- och 
fritidsnämnden har hand om samt sådan uthyrning som teknik- och servicenämn-
den har hand om. 

21. Träffa överenskommelser om att ge badplatser, sevärdheter etcetera andelar i 
vägsamfällighet. 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i övrigt godkänns. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 219, över-
sänt reglemente för kommunstyrelsen till samtliga nämnder för yttrande senast den 
18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 110, och då före-
slagit följande:  

Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsens reglemente revideras 
enligt följande under 8 § ”Delegering från kommunfullmäktige” 

4. arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egen-
dom, med undantag av sådan uthyrning för en tid av högst fem år som kultur- och 
fritidsnämnden har hand om samt sådan uthyrning som teknik- och servicenämn-
den har hand om. 

21. Träffa överenskommelser om att ge badplatser, sevärdheter etcetera andelar i 
vägsamfällighet. 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen i övrigt godkänns. 

 



Sida 35(43) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-10-14 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 154/2021   Dnr: TSN 2021-394 

Kommungemensamt reglemente - remissyttrande 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden föreslår att det kommungemensamma reglementet får 
följande lydelse under 3 § sista stycket: 

Nämnden ska ansvara för upphandling inom sitt eget verksamhetsområde. Kom-
munstyrelsen beslutar om upphandling som är nämndövergripande samt upphand-
ling av investeringsprojekt med budget överstigande 10 mnkr. 

 

Ärendet 
Nuvarande reglemente för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 
gjordes 2012. Därefter har ett flertal revideringar genomförts, men inte en samlad 
översyn av samtliga nämndsreglementen. Förslag till justeringar har nu tagits fram 
av kommunledningskontoret i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 18 augusti 2021, § 218, över-
sänt kommungemensamt reglemente till samtliga nämnder för yttrande senast den 
18 oktober 2021. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 september 2021, § 111, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden föreslår att det kommungemensamma regle-
mentet får följande lydelse under 3 § sista stycket: 

Nämnden ska ansvara för upphandling inom sitt eget verksamhetsområde. Kom-
munstyrelsen beslutar om upphandling som är nämndövergripande samt inom en-
skilda projekt med budget överstigande 10 mnkr. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden föreslår att det kommungemensamma reglementet får 
följande lydelse under 3 § sista stycket: 

Nämnden ska ansvara för upphandling inom sitt eget verksamhetsområde. Kom-
munstyrelsen beslutar om upphandling som är nämndövergripande samt upphand-
ling av investeringsprojekt med budget överstigande 10 mnkr. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och föreslår ett förtydligande 
från ”Nämnden ska ansvara för upphandling inom sitt eget verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen beslutar om upphandling som är nämndövergripande samt inom 
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enskilda projekt med budget överstigande 10 mnkr” till ” Nämnden ska ansvara för 
upphandling inom sitt eget verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutar om 
upphandling som är nämndövergripande samt upphandling av investeringsprojekt 
med budget överstigande 10 mnkr. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut med förvaltning-
ens förtydligande kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 155/2021   Dnr: TSN 2021-50 

Styrgruppsinformation 
Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för senaste styrgruppsmötet där man 
bland annat behandlade sjöledning i Lygnern, överföringsledningsprojektet för Al-
mered, Stjärnhult/Lillaskog/Balltjärn samt Hajom, skyddsföreskrifter Hyssna och 
Hajom samt Hyssna 2:19. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 156/2021   Dnr: TSN 2021-51 

Personal- och verksamhetsinformation 
Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör bland annat för medarbetarenkäten och 
dess framtagna handlingsplaner där man uppmärksammat fokusområden såsom 
Kommunikation, Risker i arbetet och Balans. 

Samverkansavtalet och införande av ytterligare samverkansformer diskuteras inom 
förvaltningens samverkansgrupp. 

Rekrytering pågår av projektledare till lokalförsörjning. Den tekniska verksamheten 
har rekryterat två drifttekniker och inom kort påbörjas även rekrytering av VA-tek-
niker samt projekttekniker.  

Medfinansieringsavtalet med Trafikverket avseende gc-väg i Ubbhult har underteck-
nats. 

Förvaltningen deltar i arbetsgrupp för Bästa barnkommun. 

Domen i soptvisten kommer senare i oktober och genkäromålet har överklagats. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 157/2021   Dnr: TSN 2020-100 163 

Covid -19 - information 
Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om pandemins påverkan på verksam-
heten, sjukfrånvaron samt distansarbetet. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 158/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 
Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Beviljande av transportdispens Trafikingenjör 2021-09-15 TSN 2021-39 

511-75 
Beviljande av transportdispens Trafikingenjör 2021-09-15 TSN 2021-39 

511-77 
Utfärdande av parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-09-20 TSN 2021-247-4 

Utfärdande av parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-09-22 TSN 2021-366-3 

Utfärdande av parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-09-23 TSN 2021-226-5 

Utfärdande av parkeringstill-
stånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-09-24 TSN 2021-396-3 

Avslag på ansökan om parke-
ringstillstånd för rörelsehind-
rade 

Trafikingenjör 2021-09-24 TSN 2021-411-2 

Avslag på ansökan om parke-
ringstillstånd för rörelsehind-
rade 

Trafikingenjör 2021-09-27 TSN 2021-441-2 

Beslut avseende gemensamma 
sopbehållare 2021/012-013 

Enhetschef utred-
ning/marknad 

2021-09-09 -- 

Beslut avseende förlängt 
hämtningsintervall av sop-
hämtning/slam 2021/082 – 
088 

Enhetschef utred-
ning/marknad 

2021-09-09 
– 09-28 

-- 

Beslut avseende uppehåll i 
sophämtning/slam 2021-285 – 
295 

Enhetschef utred-
ning/marknad 

2021-09-09 
– 09-28 

-- 

Tilldelningsbeslut IT-integrerat 
system för optimering av lokal-
vård 

Förvaltningschef 2021-09-14 TSN 2021-272 

 

________ 
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§ 159/2021 

Redovisning av meddelanden 
Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- Inbjudan till Forum för barn och unga 2021 11-
12 november. 

2. -- Kf § 131/2021 – Sammanträdesplan 2022 för 
kommunfullmäktige 

3. -- Kf § 134/2021 – Revidering av policy för inköp 
och upphandling 

4. -- Kf § 150/2021 – Initiativärende från Modera-
terna angående redovisning av renovering- och 
underhållsplan för de kommunala fastigheterna. 

________ 
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§ 160/2021   Dnr: TSN 2021-52 

Beaktande av barnkonventionen - analys 
Ärendet 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
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 beaktat lagen. Att ha 
ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett be-
slut kan få för enskilda barn. 

Dagens sammanträde 
Aktuella ärenden: 
 

- Lokala trafikföreskrifter vid införande av ”Rätt fart i staden ” i Fritsla 
- Detaljplan för Smälteryd - del av Lygnersvider 1:29; - samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån 
nedanstående checklista. 
 
1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om de-

ras synpunkter? 
 

Nej 
 

2. Innebär besluten att barn- och ungdo-
mars bästa sätts i främsta rummet? 

Ja 
 
 

________ 
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