
 Sida 1(30) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13 

Tid:   kl. 13:30 – 15:40, Paus 14:30-14:40 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 

 (S) Pauli Kuitunen 

 (S) Tuula Vähäniemi 

 (C) Leif Andersson, tjänstgör för Kent Persson (C) 

 (C) Jessica Carlund 

 (L) Paul Brusk 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (KD) Lars Lundmark 

 (SD) Lennart Svensson 

 (SD) Mikael Ljunggren 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Fredrik Tureson 

(M) Jonas Elghorn 

(M) Filip Ivetic 

(KD) Bruno Engström 

  

 Tjänstepersoner 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 104-125 

 Anders Rehbinder Enhetschef 
gata/park 

§ 106 

 Amanda Öberg Gatuingenjör § 108 

 Ola Andersson Trafikingenjör § 109-112 

 Fanny Blom VA-ingenjör § 113-114 

 Karin Ahlgren Projektledare § 115 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
teknik 

§ 104-116 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 104-125 

    

    

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-10-17, kl 16:00 
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2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 104-125 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-13, § 104-125 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-10-18 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-11-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 104 

Anmälan och prövning av jäv § 105 

Beläggningsplan 2021 - information § 106 

Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott (KD) 

§ 107 

Medborgarförslag om trafikskyltar längs Aratorpsvägen, 
Fritsla 

§ 108 

Medborgarförslag om gångväg mellan Horreds kyrka och 
Lindhultsvägen 

§ 109 

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

§ 110 

Cykelparkering på Parktorget i Skene § 111 

Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred § 112 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrif-
ter för Hyssna grundvattentäkt 

§ 113 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrif-
ter för Hajom grundvattentäkt 

§ 114 

Miljötillstånd Skene avloppsreningsverk § 115 

Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred § 116 

Utbyggnad av gcm-väg i Torestorp - finansiering § 117 

Översyn av reglemente för pensionärsrådet - remissvar § 118 

Översyn av reglemente för funktionshinderrådet - remissvar § 119 

Sammanträdestider 2023 § 120 

Styrgruppsinformation § 121 

Personal- och verksamhetsinformation § 122 

Redovisning av delegationsbeslut § 123 

Redovisning av meddelanden § 124 

Beaktande av barnkonventionen – analys 

________ 

§ 125 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104/2022     

Förändring av ärendelistan 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Följande ärende läggs till på ärendelistan: 

- Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 

- Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Ekbergs (M) förslag om att lägga till hanteringen av 
lokal för biblioteksverksamheten i Horred kan antas och finner att så sker. 

________ 
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2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106/2022   Dnr: TSN 2020-213 

Beläggningsrapport 2021 - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för beläggningsrapport 2021 som ligger 
till grund för beläggningsplan 2022. 

Marks kommun förfogar över 213 km gator och 63 km gc-vägar och efter genom-
gång av statusen på gatunätet kan konstateras att underhållsbehovet för 2022 är 
32 mnkr (44 mnkr 2021) och för perioden 2022-2031 102 mnkr (2021 – 2030, 104 
Mkr). 

För att bibehålla nuvarande standard på gatu- och gcm-nätet krävs det en årlig 
budget på minst 8 mnkr och för att på sikt höja och även nå upp till en optimal nivå 
på standarden och optimal ekonomisk underhållssituation krävs en årlig budget på 
minst 12 mnkr/år. 

Budgeten för gatuunderhåll 2022 ligger på totalt 14 mnkr varav 5 mnkr är extra 
medel för 2022 och inte kan tas med till nästa år. I budgeten för 2023-2026 har 
nämnden begärt en utökning om 5 mnkr för 2023 och 3 mnkr/år följande år. 

Förvaltningen informerar även kort om den pågående upphandlingen av belägg-
ningsarbeten. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107/2022   Dnr: TSN 2019-16  

Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens arbets-
utskott (KD) 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Till ny ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott utses Lars Lundmark 
(KD), Örby. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har med beslut den 19 maj 2022, § 108, entledigat Per-Olof 
Hermansson (KD) från sitt uppdrag som ledamot i teknik- och servicenämnden. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 21 april 2021, § 62, utsett Per-
Olof Hermansson (KD) till ny ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
varför ett fyllnadsval behöver genomföras. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämnden har med beslut den 15 september 2022, § 86, bord-
lagt ärendet till nästa nämndsammanträde. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lars Lundmark (KD) föreslår att Lars Lundmark (KD) utses som ersättare i teknik- 
och servicenämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Lundmarks (KD) förslag till beslut kan antas och fin-
ner att så sker. 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108/2022   Dnr: TSN 2021-543 

Medborgarförslag om trafikskyltar längs Aratorpsvägen, Fritsla 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Trafikverket som väghållare för Aratorpsvägen. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun sätter 
upp skyltar längs Aratorpsvägen som varnar för cyklister. Det är, enligt förslags-
ställaren, många som cyklar den aktuella sträckan både i hög hastighet och ofta i 
bredd. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022. 

Arbetsutskottet har hanterat ärendet den 29 september 2022, § 82, och då föresla-
git att medborgarförslaget överlämnas till Trafikverket som väghållare för Aratorps-
vägen. 

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 
Förslagsställaren 

________ 
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2022-10-13   
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§ 109/2022   Dnr: TSN 2019-194 312 

Medborgarförslag om gångväg mellan Horreds kyrka och Lind-
hultsvägen 

Teknik- och servicenämndens beslut 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mo-
pedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga för-
slag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att det anläggs en gång-
väg mellan Horreds kyrka och Lindhultsvägen då den används av många för att ta 
sig vidare mot Lilla Hornsjön. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022. 

Arbetsutskottet har hanterat ärendet den 29 september 2022, § 83, och då föresla-
git att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och att man fått in förtydli-
gande från förslagsställaren att det är en gångväg som efterfrågats. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Bo Petersson (S) yrkar bifall till ar-
betsutskottets förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2022-10-13   
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§ 110/2022   Dnr: TSN 2019-322 511 

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

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

 Inom ett område i Skene som anges i kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november år 2022, då Marks kommuns 
lokala trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att 
gälla.  

 

Ärendet 
Hastighetsanalysen ”Rätt fart i staden” är genomförd. Alla kommunens tätorter är 
dokumenterade och redovisade. Teknik och serviceförvaltningen har efter samrådet 
sammanställt synpunkter på Hastighetsanalysen. Teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott tog beslut den 1 mars 2018, dnr 2014-52 512, § 20/2018 om ett ge-
nomförande av hastighetsanalysens föreslagna hastigheter under fem år.  
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Rätt fart i staden var planerad att genomföras i Skene och Örby under år 2022. 
Men på grund av hög arbetsbelastning på förvaltningen har genomförandet av has-
tighetsöversynen skjutits framåt. Dock finns ett stort behov av trafiksäkerhetsåt-
gärder vid skolområdet i centrala Skene, varför vi genomför delar av översynen re-
dan nu.   

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 86, 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 Skene som anges i kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november år 2022, då Marks kommuns 
lokala trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att 
gälla.  

 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas till 
Trafikverket 

Polisen 

________ 
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§ 111/2022   Dnr: TSN 2019-400 315 

Medborgarförslag om cykelparkering på Parktorget i Skene 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen ser över möjligheterna att anlägga cykelparkering 
på eller i nära anslutning till Parktorget i Skene i samband med budgetarbete 2023. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
En kommuninvånare har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga cykel-
parkeringsplatser på torget i Skene eftersom det saknas möjligheter att parkera 
cyklar där idag. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 85, och då före-
slagit att teknik- och serviceförvaltningen ser över möjligheterna att anlägga cykel-
parkering på eller i nära anslutning till Parktorget i Skene i samband med budgetar-
bete 2023. 

 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

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 
Förslagsställaren  

________ 
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§ 112/2022   Dnr: TSN 2020-407 312 

Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till väghållaren Trafikverket med önskemål om 
skyndsam åtgärd. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har med ett medborgarförslag föreslagit att del av kantste-
nen vid gång- och cykelvägen utanför ICA-butiken i Horred byts mot avfasade ste-
nar alternativt att det anläggs en uppkörningsramp.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 84, och då före-
slagit att medborgarförslaget överlämnas till väghållaren Trafikverket med önske-
mål om skyndsam åtgärd. 

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 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 113/2022   Dnr: TSN 2022-554 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter 
för Hyssna grundvattentäkt 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvattentäkt, anta-
get av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 2007/0224 341 upp-
hör att gälla från och med 2023-03-01. 

 

Ärendet 
I förslaget till den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Mark föreslås ytterli-
gare exploatering inom Locköområdet i Hyssna. Föreslaget område för exploatering 
ligger inom vattenskyddsområdet för Hyssna grundvattentäkt. Detta innebär att 
skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet försvårar eventuell exploatering. Ef-
tersom vattenverket är nedlagt och Hyssna får dricksvatten från centralorten via 
överföringsledningen så kan vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkten hävas. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 80, och då före-
slagit att vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvatten-
täkt, antaget/fastställt av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 
2007/0224 341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

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 slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 114/2022   Dnr: TSN 2022-555 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter 
för Hajom grundvattentäkt 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvattentäkt anta-
get av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-76 422, upphör att 
gälla från och med 2023-03-01. 

 

Ärendet 
Nytillkommen verksamhet inom fastigheten Hajom 5:2 kolliderar med vatten-
skyddsområdet och dess skyddsföreskrifter och kan inte utvecklas enligt önskemål. 
Eftersom vattenverket är nedlagt och Hajom får dricksvatten via överföringsled-
ningen så kan vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter för grundvatten-
täkten hävas. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 81, och då före-
slagit att vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvatten-
täkt antaget/fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-
76 422, upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

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 slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 115/2022   Dnr: TSN 2022-566 

Miljötillstånd Skene avloppsreningsverk 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ansöka hos Miljöprövningsdele-
gationen om miljötillstånd för Skene avloppsreningsverk. 

Kostnader för tillståndsprövningen belastar VA-kollektivets utredningsbudget. 

 

Ärendet 
Marks kommun behöver söka nytt tillstånd för Skene avloppsreningsverk enligt 9 
kapitlet i Miljöbalken. Skälen till detta är att miljölagstiftningen ändrats sedan det 
nuvarande tillståndet utfärdades, samt att verket ska renoveras och därmed få en 
delvis förändrad process.  

Tillståndet söks hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och omfattar Ansökan, 
Miljökonsekvensbeskrivning samt Teknisk beskrivning.  

Ansökan föregås av ett fysiskt samrådsmöte med tillstånds- respektive tillsynsmyn-
digheterna, samt skriftliga samråd med övriga myndigheter, vattenråd, berörda 
fastighetsägare och allmänheten. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 89, och då före-
slagit att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ansöka hos Miljöpröv-
ningsdelegationen om miljötillstånd för Skene avloppsreningsverk. 
 
Kostnader för tillståndsprövningen belastar VA-kollektivets utredningsbudget. 
 

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. 

________ 
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§ 116/2022   Dnr: TSN 2022-383 

Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att redovisa hanteringen av ärendet. 

 

Dagens sammanträde 
Tomas Ekberg (M) ställer fråga om hanteringen av ärendet avseende lokalen för 
biblioteksverksamheten i Horred. Frågan diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att re-
dovisa hanteringen av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Ekbergs (M) förslag om att teknik- och serviceför-
valtningen får i uppdrag att redovisa hanteringen av ärendet kan antas och finner 
att så sker. 

________ 
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§ 117/2022   Dnr: TSN 2022-583 

Utbyggnad av gcm-väg i Torestorp - finansiering 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden är positiv till en utbyggnad av gcm-väg längs väg 
1526, delen väg 1551 - Skolbacken i Torestorp, men då den framtagna kalkylen 
och kostnaden för projektet är orimlig kommer en dialog att inledas med Trafikver-
ket. 

 

Ärendet 
Västra Götaland har i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 medel avsatta 
till utbyggnad av regionala gång- och cykelvägar. Ansökningsomgången för 2022-
2025 är avslutad.  

Marks kommun, genom teknik- och serviceförvaltningen har under våren 2020 
överlämnat inspel, önskemål på cykelsatsningar är 2022-2025 inom ramen för reg-
ional transportinfrastruktur. Urvalet har skett i samarbete mellan teknik- och ser-
viceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och har utgått från dels Marks 
kommun trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar, önskemål och med-
borgarförslag och Hållbart resande västs cykelpotentialstudie. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 88, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden är positiv till en utbyggnad av gcm-väg längs 
väg 1526, delen väg 1551 - Skolbacken i Torestorp, men med beaktande av det 
ekonomiska läget för Marks kommun avstyrker teknik- och servicenämnden att ett 
medfinansieringsavtal tecknas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och olika lösningar så som ex-
empelvis utbyggnad i egen regi diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Carlund (C) med instämmande av Bo Petersson (S) föreslår att teknik- och 
servicenämnden är positiv till en utbyggnad av gcm-väg längs väg 1526, delen väg 
1551 - Skolbacken i Torestorp, men då den framtagna kalkylen och kostnaden för 
projektet är orimlig kommer en dialog att inledas med Trafikverket. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Carlund (C) och Petersson (S) förslag om att teknik- 
och servicenämnden är positiv till en utbyggnad av gcm-väg längs väg 1526, delen 
väg 1551 - Skolbacken i Torestorp, men då den framtagna kalkylen och kostnaden 
för projektet är orimlig kommer en dialog att inledas med Trafikverket kan antas 
och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

________ 
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§ 118/2022   Dnr: TSN 2022-547 

Översyn av reglemente för pensionärsrådet - remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
kost- och städverksamheten. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 24 augusti 2022, § 196, re-
mitterat förslag till reglemente för pensionärsrådet till pensionärsrådet och kommu-
nens samtliga nämnder. Svar på remissen ska lämnas till kommunledningskontoret 
senast den 18 oktober 2022. 

Remissinstanserna ska särskilt lämna synpunkter på arvoden och ersättningsdelen i 
reglementet. 
 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 90, och då före-
slagit följande:  

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter.  

Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
kost- och städverksamheten. 

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 slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 119/2022   Dnr: TSN 2022-548 

Översyn av reglemente för funktionshinderrådet - remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att de i rådet ingående organisa-
tionerna bör sträva efter att utse representanter med olika bakgrund, kön och ålder 
för att få så bred representation som möjligt. 
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
lokalförsörjningsverksamheten. 
 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 24 augusti 2022, § 197, re-
mitterat förslag till reglemente för funktionshinderrådet till funktionshinderrådet och 
kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 

Remissmissivet ska tillkännage önskemål att remissinstanserna särskilt lämnar syn-
punkter på förslaget att organisationerna bör sträva efter att utse representanter 
med olika bakgrund, kön och ålder, samt på arvoden och ersättningsdelen i regle-
mentet. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 september 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 91, och då före-
slagit följande:  

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att de i rådet ingående organisat-
ionerna bör sträva efter att utse representanter med olika bakgrund, kön och ålder 
för att få så bred representation som möjligt.  

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 

Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
lokalförsörjningsverksamheten. 

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. 
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Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 120/2022   Dnr: TSN 2022-573 

Sammanträdestider 2023 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Sammanträdestider 2023 godkänns. 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
2023.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 16 juni 2022. 

Presidieberedning TSN Au TSN 

    12 jan 
09 jan 19 jan 02 feb 

30 jan 09 feb 
23 feb 

Årsrapport och Budget 

27 feb 09 mar 
23-24 mar  
Strategidagar 

27 mar 
5 apr            
Onsdag 

19 apr            
Onsdag 

17 apr 27 apr 
11 maj      

Aprilrapport 
15 maj 25 maj 08 jun 

21 aug 31 aug 
14 sep    

Delårsrapport 

18 sep 28 sep 
12 okt      

Nämndplan 
30 okt 09 nov 23 nov 

20 nov 30 nov 
13 dec           
Onsdag 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 september 2022, § 92, och då före-
slagit att sammanträdestider 2023 godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att sammanträdestider 2023 godkänns. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunledningskontoret 

________ 



Sida 26(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-10-13   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121/2022   Dnr: TSN 2022-54 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för senaste styrgruppsmötet där man 
bland annat fick information om den planerade slutbesiktningen för Kinna resecent-
rum, om- och tillbyggnad Kaskad som är i slutfasen och den planerade byggstarten 
för Skene förskola. 

Vidare informerades om att schaktning för grund av nya Skeneskolan är påbörjad 
och att lokalförsörjning tar ny kontakt med fastighetsägaren för dialog kring åtgär-
der och hyreskostnad för biblioteket i Horred. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 122/2022   Dnr: TSN 2022-55 

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och servicenämnden informerar om pågående och genomförda rekryte-
ringar avseende kommunikatör, administratör, parkingenjör, trafikingenjör samt 
två projektledare. 

Inom kost och städservice är man med anledning av hög sjukfrånvaro i stort behov 
av vikarier. 

Verksamhetsmässigt informerar förvaltningen om statusen för hållbarhetsprogram-
met, åtgärder för att spara el, pågående fördjupad trafikutredning avseende Gästgi-
varegatan samt planering för invigningen av Kinna resecentrum.  

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 123/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Trafikreglering i samband 
med Skene marten 

Trafikingenjör 2022-09-08 TSN 2022-389-4 

Tillstyrkande yttrande i 
ärende A482.108/2022 

Trafikingenjör 2022-09-08 TSN 2022-557-2 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd 

Trafikingenjör 2022-09-08 TSN 2022-533-4 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd 

Trafikingenjör 2022-09-08 TSN 2022-153-7 

Utfärdande av parkeringstil-
stånd 

Trafikingenjör 2022-09-08 TSN 2022-546-2 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd 

Trafikingenjör 2022-09-08 TSN 2022-541-2 

Tillstyrkande yttrande i 
ärende A482.143/2022 

Trafikingenjör 2022-09-09 TSN 2022-551-2 

Utfärdande PRH  Trafikingenjör 2022-09-14 TSN 2022-535-4 

Tillstyrkande yttrande för 
SRHR-buss på Sätraplan, 
Kinna 

Trafikingenjör 2022-09-16 TSN 2022-567-2 

Utfärdande PRH  Trafikingenjör 2022-09-21 TSN 2022-574-2 

Utfärdande PRH  Trafikingenjör 2022-09-21 TSN 2022-346-5 

Utfärdande PRH  Trafikingenjör 2022-09-21 TSN 2022-354-8 

Utfärdande PRH  Trafikingenjör 2022-09-21 TSN 2022-565-2 

Tillstyrkande yttrande för 
byggställning Klockaregatan 
1, Kinna 

Trafikingenjör 2022-09-21 TSN 2022-581-2 

Utfärdande PRH  Trafikingenjör 2022-09-21 TSN 2022-578-2 

Beslut avseende förlängt 
hämtningsintervall av sop-
hämtning/slam 2022/059-069 

Enhetschef 2022-09-05 – 
2022-09-26 

-- 

Beslut avseende gemensamma 
sopbehållare 2022-010 

Enhetschef 2022-09-22 -- 

Beslut avseende uppehåll i 
sophämtningen/slam 
2022/207—2022/229 

Enhetschef 2022-09-07 – 
2022-09-26 

-- 

________ 
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§ 124/2022 

Redovisning av meddelanden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. TSN 2022-90 Kf § 149/2022 – Näringslivspolicy 

2. TSN 2022-132 Kf § 150/2022 – Förslag till verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten – utökning inom Ubb-
hult 

3. TSN 2019-237 Ks § 172/2022 – Begäran om byggstart och utö-
kad budget för investeringsprojekt nybyggnad 
förskola i Skene 

4. TSN 2021-33 Ks § 173/2022 – Begäran om byggstart för del-
projektet renovering huvudbyggnad Skene av-
loppsreningsverk 

5. TSN 2022-383 KFN § 82/2022 – Flytt av biblioteksverksam-
heten i Horred 

6. TSN 2020-272 KFN § 83/2022 – Renovering och anpassning av 
Kinnahallen – begäran om byggstartstillstånd 
med utökad budget. 

________ 
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§ 125/2022   Dnr: TSN 2022-56 

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 
beslut kan få för enskilda barn. 

Dagens sammanträde 
Aktuella ärenden: 
 
 Medborgarförslag om trafikskyltar längs Aratorpsvägen i Fritsla 
 Medborgarförslag om gångväg mellan Horreds kyrka och Lindhultsvä-

gen 
 Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av ”Rätt fart i staden” i 

Skene 
 Medborgarförslag om cykelparkering på torget i Skene 
 Utbyggnad av gcm-väg i Torestorp – finansiering 
 Översyn av reglemente för funktionshinderrådet - remissvar 
 
 
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 
 
 

________ 

 

 

 

 


