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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SAMM AN TR ÄDESPROTOKOLL
Teknik - och servicenäm nden
2022-02-24

Tid: k l. 1 3: 30 – 16: 30, Paus 1 4: 15-1 4: 30

Plats: Ström salen

Beslu tande: (S) Bo Petersson

(S) B jörn Kärrhage, t jänstgör för Pauli Kui tunen (S)

(C) Kent Persson

(C) Pernilla Abraham sson, t jänstgör för Jessica Carlund (C)

(L) Paul Brusk

(M) Pär -Erik Johansson

(M) Tom as Ekberg

(SD) Lennar t Svensson

(SD) Mikael L junggren

Övriga del tagare: Ej t jänstgörande ersät tare

(SD) Roger Lundstedt

Tjänstepersoner

Mar ja-Leena Ui t to Adol fsson Förval tningschef § 19-31

Katarina Valer ia Petersson Verksamhetschef
kost- och städ

§ 20-24

Ellinor Svan Åström Dietist § 21

Jenn y Forsberg Verksamhetschef
teknik

§ 22-25

Rober t Van Helsing Tf. verksam hetschef
verksamhetsservice

§ 24

Katarina Lindgren Förval tningsekonom § 22-25

Catarina Modin Nämndsekreterare § 19-31

Utses at t justera: Pär-Erik Johansson (M)

Justeringens plats och tid: Teknik - och serviceförval tningen, 2022-02-28, k l. 1 5: 00

Underskri fter:

Sekreterare § 1 9-23, 25-31

Catarina Modin
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Ordförande

Bo Petersson (S)

Justerande

Pär -Erik Johansson (M)
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Juster ingen har tillkännagivi ts genom anslag

I n st an s
Teknik - och ser vicenäm nden

Sam m an t r ädesdat u m

2022-02-24, § 19-23, 25-31

D atu m för an sl ag s
u p p sä t t an de

2022-03-01
D atu m fö r an sl ag s
n ed t ag an de

2022-03-23

För v ar in g sp l a t s fö r p r o t ok ol l e t

Teknik - och ser viceförval tningen, Kinnaström

Un d er sk r i f t

______________________

Catarina Modin
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2022-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
Anmälan och prövning av jäv § 1 9

Mål tidsorganisationen - in form ation om effek ti viser ingskrav § 20

Mål tidsprogram för Marks komm un § 21

Slu tredovisning, pro jek t 13701 Över föringsledning Skene-
Berghem

§ 22

Slu tredovisning, pro jek t 13373 GCM Berghem -Skene § 23

Årsredovisning 2021 § 24

Begäran om budgetm edel för underhåll inom lokal försör jning
och gata/park

§ 25

Styrgruppsin form ation § 26

Personal - och verksamhetsin form ation § 27

Covid -1 9 - I n form ation § 28

Redovisning av delegationsbeslu t § 29

Redovisning av m eddelanden § 30

Beak tande av barnkon ven tionen - analys § 31
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§ 19 / 2022

Anmälan och prövning av jäv
Det föreligger ingen anm älan om jäv.

________
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Teknik - och servicenäm nden
2022-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 20 / 2022 Dnr: TSN 2022-11 4

Måltidsorganisationen - information om effektiviseringskrav

Dagens sammanträde
Teknik - och ser viceförval tningen redogör för ärendet som om fat tar åtgärder och

konsekvenser av budgetuppräkning om 1 % , sam t befin tliga avtals prisavseringar
och dess effek ter på verksamhetens komm ande budget.

Kostverksamhetens u t fall 2021 består av personalkostnader ( 54 % ), li vsm edel (24

% ), förbrukningsm ater ial ( 8 % ), lokalhyror (6 % ), transpor t ( 3 % ) och

administrati va kostnader och OH ( 5 % ).

En geografisk fördelning av köken visar at t Kinna/Skene/ Örby står för 54 % av

köken, Sätila/Hyssna/Fotskäl för 17 % , Fr i tsla/Rydal för 11 % och
Horred/ Torestorp / Öxabäck för 1 7 % .

Köken i Kinna/Skene/ Örby står för 61 % av kostnaden i förhållande till andelen kök

i respek tive geografisk t område. Sam m a förhållande i Sätila/Hyssna/Fotskäl ger 16
% , Horred/ Torestorp / Öxabäck 1 4 % och Fri tsla/Rydal 9 % .

Effek ti viser ing som m öter för vän tningar om sänk ta kostnader står i direk t relation

till sam verkan där överenskom m elser om förändrad ser vicegrad tillsamm ans m ed
köpande för val tningar ingår.

Verksamheten överanställer för at t m inim era kostnader för in troduk tion av vikarier.

Ordinarie personal roterar för at t kunna ersät ta från varo vid flera kök i et t om råde.

Matsvinnsarbete och åtgärder för at t m inska m atsvinn, m en yu tveckling, förändrade
m atsedlar och recept är yt ter ligare några av det åtgärder som genom för ts.

Det finns tre t yper av kök; t illagningskök, m ot tagningskök och serveringskök. Av

tillagningsköken är det åt ta kök som lagar m at och skickar till m ot tagnings- och

serveringsköken. Ser veringsköken ( 55 % av köken) är sam tliga förskolor och är

oftast bem annade m ed en m edarbetare m ed så kallad kom binationst jänst vilket
innebär ser vice av både m ål tider och städning i en och samm a t jänst.

Mätning av m atsvinn (kökssvinn, serveringssvinn och tallr ikssvinn) uppgår till ca 43
gram per por tion. Mot tagnings- och ser veringsköken har 10 % högre m atsvinn än

tillagningsköken och det beror på at t m at som transpor teras in te kan tas omhand

på sam m a sät t när det blir m at över. Matsvinnsarbetet som genom för ts har visat på

lägre m atsvinn från ca 53 gram per por tion 2018 / 2019 till dagens ca 43 gram per
por tion, m en m atsvinn om 43 gram innebär at t ca 11 000 kronor i råvaror per dag

slängs och under et t skolår m otsvarar det ca 1, 9 mnkr.

Under våren 2020 uppgick en skollunch till 11, 48 kr. Minskat m atsvinn och

m enyu tveckling ledde under hösten 2020 till at t priset kunde sänkas till 9,98
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kr / skollunch. En uppräkning m ed 1 % ger et t pr is om 10.1 8 kr / skollunch under
2023.

Kostverksamhetens rör liga in täk ter ska täcka inköp av li vsm edel och

förbrukningsm aterial. Livsm edelspriserna har under 2021 ökat m ed över 6 %
sam tidigt som yt terligare pr isökningar från och m ed februari 2022 är aviserade. För

helåret 2022 är prognosen för kostverksamheten et t underskot t om ca 1 ,7 mnkr

och de aviserade pr isökningarna visar at t verksam heten för exempelvis

skolmål tiderna skulle behöva 1 0.98 kr / skollunch, dvs 0,9 kr / skollunch m er än vad
budgetuppräkningen ger för en budget i balans.

Teknik - och ser vicenäm nden tar del av in form ationen.

________
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Teknik - och servicenäm nden
2022-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 / 2022 Dnr: TSN 2020- 41 7 622

Måltidsprogram för Marks kommun

Teknik- och servicenämndens beslut
Mål tidsprogram för Marks komm un an tas. Kom m un fullmäk tige fat tar slu tligt beslu t.

Ärendet
Kostverksamheten har 2021 arbetat m ed at t ta fram et t styrdokum ent u ti från

uppdrag från Kf § 1 42/ 2019. Styrdokum en tet ska klargöra hur m aten som ser veras

i Marks kom muns skolor och äldreboenden ska vara och upplevas. Hösten 2020
kom uppdraget till kost - och städverksamheten från teknik - och ser vicenäm ndens

arbetsutskot t. Arbetet har resul terat i et t u tkast till mål tidsprogram, som föl jer

m otionens in ten tioner sam t i enlighet m ed Marks komm uns r ik tlin jer för

styrdokum ent. Arbetet har u t för ts förval tningsövergripande genom en arbetsgrupp
m ed representanter från köpande för val tningar och om fat tar även förskola och

gymnasiet. Möten har hålli t s m ed för val tningsledningarna. Dialog kr ing

programm ets innehåll har för ts m ed hållbarhetsteam et och

komm unledningskon toret. Pro jek tledare har var i t kostverksam hetens dietist, m ed
h jälp av övrig ledning inom kostverksam heten. Arbetsinsatsen har u t för ts genom

priori tering av tid, då inga särskilda m edel avsat ts.

September 2021 fat tades beslu t av teknik - och servicenäm ndens arbetsutskot t at t

skicka u tkastet för m ål tidsprogram m et på remissrunda för hörande av barn - och

u tbildningsnämnden, äldrenäm nden, socialnämnden, komm unstyrelsen sam t det

komm unala pensionärsrådet. Barn - och unga har involverats och get ts m ö jlighet at t
ge synpunk ter via m atråd som hålli ts m ellan september och november.

Ärendets behandling
Teknik - och ser viceförval tningens skrivelse, daterad 24 januari 2022.

Arbetsutskot tet har behandlat ärendet den 10 februari 2022, § 28, och då föreslagi t
at t Måltidsprogram för Marks komm un an tas.

Dagens sammanträde
Teknik - och ser viceförval tningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsu tskot tets förslag till beslu t kan an tas och
finner at t så sker.

Beslut skickas slutligt till
Komm un fullm äk tige
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________

§ 22 / 2022 Dnr: TSN 2017-107 31 2

Slutredovisning, projekt 13701 Överföringsledning Skene-
Berghem

Teknik- och servicenämndens beslut
Slu tredovisningen av pro jek t 13701, Över för ingsledning Skene-Berghem godkänns i
sin helhet.

Ärendet
B esk r i vn in g av p r o jek t

Utbyggnad av över föringsledning m ellan Skene och Berghem vilken ersat t tidigare

vat ten - och spillavloppsledningar som låg i Viskan. De nya ledningarna har
sam ordnats m ed u tbyggnad av GC- väg m ellan Skene och Berghem. Total t är

sträckan ca 2,8 km.

Avgr än sn in g ar

Avser vat ten - och spill vat tenledningar m ellan Skene avloppsreningsverk och

Berghem s järnvägsstation. Pro jek tet innefat tade in te UV-l jus.

Sy f t e

Syftet m ed pro jek tet har var i t at t få et t stabil t ledningsnät, ersät ta brist fälliga

ledningar i Viskan och m inim era risken för at t å- vat ten kan komm a in i
vat tenledningen sam t at t orenat avloppsvat ten läcker u t i Viskan.

Ärendets behandling
Teknik - och ser viceförval tningens skrivelse, daterad 3 februari 2022.

Arbetsutskot tet har behandlat ärendet den 10 februari 2022, § 29, och då föreslagi t

at t Slu tredovisningen av pro jek t 1 3701, Över föringsledning Skene-Berghem
godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde
Teknik - och ser viceförval tningen redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsu tskot tets förslag till beslu t kan an tas och
finner at t så sker.

________
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§ 23 / 2022 Dnr: TSN 2017-107 31 2

Slutredovisning, projekt 13373 GCM Berghem-Skene

Teknik- och servicenämndens beslut
Slu tredovisningen av pro jek t 13373, GCM Berghem -Skene godkänns i sin helhet.

Ärendet
B esk r i vn in g av p r o jek t

Pro jek tet innefat tade n ybyggnation av gång- och cykelväg m ellan Skene och

Berghem. Pro jek tet sam ordnades m ed pro jek tet Över för ingsledning Skene-
Berghem 13701.

Avgr än sn in g ar

Sträckan m ellan Hedbovägen i Skene och Berghem s station. Plankorsning sam t

panelstängsel ingick e j i pro jek tet. Dessa blir en senare dri ftkostnad då
anläggningarna tillhör Trafik verket.

Sy f t e

At t skapa en säkrare trafikmil jö för de oskyddade trafikanterna och sam tidigt knyta
samm an Berghem m ed Skene.

Ärendets behandling
Teknik - och ser viceförval tningens skr ivelse, daterad 3 februari 2022.

Arbetsutskot tet har behandlat ärendet den 10 februari 2022, § 30, och då föreslagi t

at t Slu tredovisningen av pro jek t 1 3373, GCM Berghem -Skene godkänns i sin
helhet.

Dagens sammanträde
Teknik - och ser viceförval tningen redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsu tskot tets förslag till beslu t kan an tas och
finner at t så sker.

________
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§ 24/ 2022 Dnr: TSN 2021 -598

Årsredovisning 2021
Se separat protokoll ( om edelbar juster ing, anslaget 2022-04-24)

________
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§ 25 / 2022 Dnr: TSN 2022-83

Begäran om budgetmedel för underhåll inom lokalförsör jning
och gata/park

Teknik- och servicenämndens beslut
Teknik - och ser vicenäm nden begär en u tökning av underhållsbudgeten för

in vester ingar om total t 10 mnkr, varav 5 mnkr till lokal försör jning och 5 m nkr till
gata/park sam t en u tökad dri ftram för at t täcka tillkomm ande kapi talkostnader.

Ärendet
Teknik - och ser vicenäm ndens arbetsutskot t har m ed beslu t den 1 0 februari 2022, §

31, get t förval tningen i uppdrag at t ta fram en särskild skr ivelse för begäran om

u tökad budget för underhåll inom lokal försör jning och gata/park om total t 10 m nkr
fördelat på 5 mnkr till lokal försör jning och 5 mnkr till gata/park.

I samband m ed teknik - och ser vicenäm ndens arbete m ed budgetunderlag 2022-
2025 fram gick at t de beslu tade budget - och planeringsram arna för de närm ast

komm ande åren in te räcker till et t underhåll som är långsik tigt hållbar t varken inom

lokal försör jning eller inom gata/park. Utöver tidigare underhållsskuld försäm ras

underhållet nu successivt pga. det inbyggda effek ti viseringskravet i komm unens
budget.

Ärendets behandling
Teknik - och ser viceförval tningens skrivelse, daterad 11 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

Teknik - och servicenäm nden begär en u tökning av underhållsbudgeten för

in vester ingar om total t 1 0 mnkr, varav 5 mnkr till lokal försör jning och 5 mnkr till
gata/park sam t en u tökad dri ftram för at t täcka tillkomm ande kapi talkostnader.

Dagens sammanträde
Teknik - och servicenäm nden redogör för ärendet och fram för at t det i

t jänsteskr ivelsen under Analys och slu tsatser felak tigt skrivi ts at t för at t nå et t

långsik tigt hållbar t underhåll inom lokal försör jning krävs 160 kr /m 2 och u t fallet

2021 uppgick till 134 kr /m 2. Rät t ska vara at t u t fallet 2021 uppgick till 1 36 kr /m 2,
vilket kom m er at t ändras i t jänsteskr ivelsen.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår at t teknik - och servicenäm nden begär en u tökning av
underhållsbudgeten för investeringar om total t 10 m nkr, varav 5 m nkr til l

lokal försör jning och 5 m nkr till gata/park sam t en u tökad dri ftram för at t täcka
tillkomm ande kapi talkostnader.
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Förslaget an tas.

Beslut skickas till
Komm unstyrelsen
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§ 26 / 2022 Dnr: TSN 2022-54

Styrgruppsinformation

Dagens sammanträde
Teknik - och ser viceförval tningen redogör för senaste st yrgruppsm ötet där m an

bland annat behandlade PWC: s granskningsrappor t av komm unens underhål l av
fastigheter och h yressät tning och fick uppdaterad status för de pågående

byggpro jek ten Kinnahallen, Kinna resecen trum och Skeneskolan.

Teknik - och ser vicenäm nden tar del av in form ationen.

________
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§ 27 / 2022 Dnr: TSN 2022-55

Personal- och verksamhetsinformation

Dagens sammanträde
Teknik - och ser viceförval tningen redogör kor t för at t den sista

ersät tningsrekryteringen pågår inom löneservice och at t de t vå nyrekr yterade
m edarbetarna håller på at t in troduceras.

För val tningen har även behov av at t snarast rekrytera verksam hetschef

lokal försör jning på grund av aviserad pensionsavgång till somm aren. I nom den

tekniska verksamheten har flera personer sagt upp sig så som trafik ingen jör och

pro jek tledare. Medarbetare går vidare till andra kom muner eller pr ivata företag och

för val tningen konstaterar at t vissa yrken är m ycket efter frågade på
arbetsm arknaden. Befat tningarna är svårrekr yterade och komm unen är

konkurrensutsat t lönem ässigt. En program - och förändrigsledare kom m er at t
rekr yteras för viss uppdrag.

Arbete pågår m ed im plem enter ing av et t n yt t inköps- och fak turahanter ingssystem

m ed e-handelsfunk tion. Arbetet berör sam tliga verksam heter inom komm unen och
pro jek tleds via inköpsenheten på komm unledningskontoret. Lokal försör jning

arbetar m ed underhållsplaner och inom den tekniska verksam heten ser m an över

hur m an ska klara bem anningen. Kost- och städservice har, i och m ed at t
s juk från varon gåt t ner, lät tare at t planera för si t t arbete.

Vidare ges uppdaterad in form ation om den så kallade soptvisten.

Teknik - och ser viceförval tningen tar del av in form ationen.

________
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§ 28 / 2022 Dnr: TSN 2020-100

Covid -19 - Information

Dagens sammanträde
Teknik - och ser viceförval tningen in form erar om at t kom munens krisledningsgrupp

komm er at t vara ak tiv yt terligare en vecka då m an har vill föl ja upp vad som
händer efter spor tlovet.

För val tningen har ingen påverkansgrad på verksamheten och s juk frånvaron har

gåt t ned.

Teknik - och ser vicenäm nden tar del av in form ationen.

________
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§ 29 / 2022

Redovisning av delegationsbeslut

Teknik- och servicenämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslu t godkänns.

Delegat i on sb eslu t Delegat Datum Diar i en u m m er

Delegationsbeslu t
Förlängning av avtal
Glasmästeriarbeten ref nr
20/5

Förvaltningschef 2022-01-21 TSN 2020-20 052-17

Avslag på ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-01 TSN 2021-572-8

Tillstyrkande av remiss Trafikingen jör 2022-02-03 TSN 2022-52-2

Tillstyrkande av remiss
gällande allmän
sammankom st, Kinna,
A065.913/2022, m ed
beach flagga.

Trafikingen jör 2022-02-03 TSN 2022-62-2

Marks kommuns föreskri fter
om förbud m ot trafik m ed
fordon på Grovaliden

Trafikingen jör 2022-02-04 TSN 2022-69-1

Utfärdande av
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-07 TSN 2021-626-3

Utfärdande av
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-07 TSN 2021-615-3

Begäran om att få ta del av
anbud i upphandlingen av
ÅVC-fraktioner 2022

Förvaltningschef 2022-02-07 TSN 2022-64-2

Utfärdande av
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-10 TSN 2022-72-2

Utfärdande av
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-10 TSN 2022-71 -2

Avslag på ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-10 TSN 2022-70-2

Bevil jande av
transpor tdispens

Trafikingen jör 2022-02-10 TSN 2021-39 511-58

Bevil jande av
transpor tdispens

Trafikingen jör 2022-02-10 TSN 2021-39 511-83
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Avslag på ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-11 TSN 2022-81 -2

Avslag på ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-11 TSN 2022-79-3

Marks kommuns föreskri fter
om förbud m ot trafik m ed
fordon på Enelundsvägen och
Grovaliden

Trafikingen jör 2022-02-1 4 TSN 2022-69-2

Utfärdande av
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-1 4 TSN 2022-85-2

Avslag på ansökan om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Trafikingen jör 2022-02-1 4 TSN 2022-35-2

Beslut avseende förlängt
hämtningsintervall av
sophämtning/
slam
2022/004 – 012

Enhetschef 2022-01-1 4–
2022-02-10

--

Beslut avseende gemensamma
sopbehållare 2022/001

Enhetschef 2022-02-01 --

Beslu t avseende uppehåll i
sophäm tningen/ slam
2022-018 – 044

Enhetschef 2022-01-12-
2022-02-09

--

Tilldelningsbeslu t
upphandling ÅVC- fraktioner
2022

Förvaltningschef 2022-01-04 TSN 2021-287

Tjänsteförrättande
verksamhetschef 2022-02-14 –
16

Verksamhetschef 2022-02-02 TSN 2022-60

Tilldelningsbeslut upphandling
färskt fläskkött, färskt ekologiskt
nötkött, blandfärs, chark och
fryst viltkött

Förvaltningschef 2022-02-16 TSN 2021-563-8

________
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SAMM AN TR ÄDESPROTOKOLL
Teknik - och servicenäm nden
2022-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 30 / 2022

Redovisning av meddelanden

Teknik- och servicenämndens beslut
Redovisning av m eddelanden godkänns

Dnr Meddelanderubrik

1. TSN 201 9-2 001 -18 Kf § 11 / 2022 – Fyllnadsval av ersät tare i teknik -
och ser vicenäm nden (M)

2. TSN 2020-1 46 344-1 49 Ksau § 23/ 2022 – I n form ation om kom munal

u tbyggnad av vat ten och avlopp till Dyrenäs och
Flohul t

3. TSN 2022-1 04-1 Ekonomisk rappor t för teknik - och
ser vicenämnden per den 31 januari 2022.

4. - - Brot tsförebyggande rådet (Brå) inb juder till en
digi tal session om den föreslagna lagsti ftningen

om komm uners ansvar för brot tsförebyggande
arbete den 7 april 2022.

________
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SAMM AN TR ÄDESPROTOKOLL
Teknik - och servicenäm nden
2022-02-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 31 / 2022 Dnr: TSN 2022-56

Beaktande av barnkonventionen - analys

Ärendet
Lagen ( 201 8: 1197) om Fören ta nationernas konven tion om barnets rät tigheter
trädde i kraft den 1 januari 2020 och teknik - och servicenäm nden har därm ed at t
vid var je möte som en sista punk t stämm a av huru vida m an beak tat lagen. At t ha
et t barnperspek tiv i beslu tsfat tandet innebär at t noga analysera vilka föl jder et t
beslu t kan få för enskilda barn.

D agen s sam m an t r äd e
Aktuella ärenden:

• Mål tidsprogram för Marks komm un
• Slu tredovisning pro jek t 13373 GCM Berghem -Skene

Teknik - och ser vicenäm nden går igenom de ak tuella ärendena u ti från
nedanstående checklista.

1. Har vi till frågat de berörda barnen om
deras synpunk ter?

Ja

2. I nnebär beslu ten at t barn - och
ungdom ars bästa sät ts i främ sta rum m et?

Ja

________
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