
 

 Protokoll 1 (11) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Tekniska nämnden 2020-06-18 TN 2020/0136-200 

    
 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 2020-06-18 
Tillkännagivet från och med 2020-06-23 
Tillkännagivet till och med 2020-07-15 
Förvaringsplats för protokollet Tekniska förvaltningen Tanumshede 
  
Underskrift  

 Kathrine Kahlman 
  
 

Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Tjurpannan, kl 08.30–10.25 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Roger Andersson, Gatuingenjör, § 55 

Lennart Hedin, VA-chef, § 57 
Kathrine Kahlman, Nämndsekreterare 
Sten-Anders Olsson, Förvaltningschef 
Ulrika Olsson, Förvaltningsekonom, § 57 
Peter Lago, Fastighetschef, § 56, 57 

Justeringens plats och tid 2020-06-22 
Paragrafer 53–59 
  
Sekreterare  

 Kathrine Kahlman 
  
Ordförande  

 Alf Johansson 
  
Justerare  

 Lisbeth Hansson 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Tekniska nämnden 2020-06-18 TN 2020/0136-200 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutande ledamöter Alf Johansson, Ordförande (M) 
Benny Svensson, 2:e vice ordförande (L) 
Lisbeth Hansson (M) 
Michael Gustafsson (C) 

  
Ersättare Lars Johansson (M), ersättare, för Lars-Erik Johansson (M) 

Lars-Erik Borg (SD), ersättare, för Rolf Trohne (SD) 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
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TN § 53  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Hansson (M)  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-06-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 54  

Kallelse med dagordning 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden godkände kallelsen med dagordning.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-06-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 55 TN 2020/0146-357 

Ändring av tillåten totalvikt på Affärsvägen till 3,5 ton 
samt höjning av Ringvägen till BK2 

Sammanfattning av ärendet 
Efter ombyggnad av Affärsvägen behöver totalvikten sänkas till 3,5 ton. På 
grund av detta behöver Ringvägens totalvikt höjas till en BK2 väg. 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Den nybyggda delen av Affärsvägen är numera belagt med betongplattor.  
Betongplattorna får ej belastas med mer tyngd än nödvändigt. 
Den tunga trafiken kan använda Ringvägen som alternativ för att kunna 
lämna varor mm. 
Beslut om att införa gångfartsområde, enkelriktning samt förbud mot buss 
har tidigare tagits beslut om i tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att införa BK2 på Ringvägen och  
  
att införa en begränsning av totalvikten till 3,5 ton på den del av 
Affärsvägen som är ombyggd  

Beslutet skickas till 
Handläggare för verkställighet  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 56 TN 2020/0147-267 

Förvaltning av Sparvallen i Tanumshede 

Sammanfattning av ärendet 
Idag förvaltar Barn- och utbildningsnämnden Sparvallen, driften utförs av 
tekniska nämnden via ett avtal.  
Vidare finns det ett samverkansavtal med Tanums idrottsförening, TIF som 
äger samtliga byggnader på Sparvallen. 
Barn- och utbildningsnämnden betalar en årlig peng till tekniska nämnden 
för serviceavtalet. 
Samverkansavtalet med TIF ger barn- och utbildningsnämnden rätt till att 
disponera delar av lokalerna. Tekniska nämnden står för El och VA-
kostnaderna. 
  
Dom verkliga kostnaderna att utföra den skötsel som krävs för att hålla 
anläggningen i god kondition överstiger tillgängliga medel. 
Sparvallen är i dagens läge i relativt gott skick, förutom TIF´s byggnader 
som är i mycket dåligt skick och därför utdömda att använda. 
Det förekommer viss skadegörelse på anläggningen då det lätt blir ett tillhåll 
för andra än idrottande ungdomar. 
Sparvallen är nu några år och det har inte genomförts några 
underhållsinvesteringar. Vi står inför en period då det måste planeras och 
finansieras underhållsinsatser för att kunna fortsätta att hålla Sparvallen i 
gott skick även framåt i tiden. 
  
Framtagen prognos visar ett behov kommande 5 år på 4,5 miljoner kronor. 
  
Förslaget har föregåtts av ett antal möten mellan Kultur och Fritid och 
Fastighetsavdelningen. Frågan har vidare lyfts till tekniska nämnden och 
barn- och utbildningsnämndens presidium. 
  
För att få effektivitet och tydlighet föreslår vi att ansvaret justeras till det 
förhållande som normalt rådet mellan tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gällande anläggning/lokalförsörjning. Tekniska 
nämnden förvaltar och sköter, barn- och utbildningsnämnden hyr och 
bedriver verksamhet. Kostnad för förvaltning av Sparvallen regleras i 
hyreskostnaden. 
  
Kvarstår gör dock det faktum att det finns en tredje part som idag äger de 
byggnader som utgör det största hindret för att vi skall kunna få Sparvallen 
till en mer attraktiv anläggning och en ökad tillgänglighet. 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-27 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
  
att förvaltningen för Sparvallen i Tanumshede överförs från barn- och 
utbildningsnämnden till tekniska nämnden, 
  
att kostnaderna för förvaltningen av Sparvallen regleras genom hyresavtal, 
samt 
  
att överförandet ska ske senast 1 januari 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-06-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 57 TN 2020/0148-206 

Budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion och information om budget för 2021. Tekniska nämnden 
beslutar om budgeten för 2021 på sammanträdet den 27 augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-01 
Förslag till budgetanvisningar 
Förslag till kompletteringsbudget 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-06-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 58 TN 2020/0007-200 

Information och meddelanden till tekniska nämnden 
2020 

Sammanfattning av ärendet 
Information om: 
  
Personalförsörjningsplan Covid-19 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar 
  
att tacka för informationen  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Tekniska nämnden 2020-06-18  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

TN § 59 TN 2020/0008-201 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Nr 17 – anställningsavtal, Lennart Hedin 
  
Nr 14-17 – VA-anslutningar, Lennart Kollin 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
  
att godkänna redovisningen av ovanstående delegationsbeslut 


	§ 53 - Val av justerare
	§ 54 - Kallelse med dagordning
	§ 55 - Ändring av tillåten totalvikt på Affärsvägen till 3,5 ton samt höjning av Ringvägen till BK2
	§ 56 - Förvaltning av Sparvallen i Tanumshede
	§ 57 - Budget 2021
	§ 58 - Information och meddelanden till tekniska nämnden 2020
	§ 59 - Redovisning av delegationsbeslut 2020

