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 M Tomas Ekberg 
 SD Robert Lapidus, tjänstgör för Bruno Engström (KD) 
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 SD Mikael Ljunggren 
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Adolfsson 
Förvaltningschef § 1-23 

 Anders Olsson Planeringsledare, kommunled-
ningskontoret 

§ 3 

 Tomas Arvidsson Verksamhetschef lokalförsörjning § 1-6 
 Markus Hagman Trafikingenjör § 7 
 Amanda Öberg Gatuingenjör § 8 
 Christer Lundenius VA-handläggare § 9 
 Maria Granieri Enhetschef utredning/marknad § 10-12 
 Viktor Larsson Projektledare § 13-15 
 Jenny Forsberg Verksamhetsche teknik § 1-23 
 Catarina Modin Nämndsekreterare § 1-23 
    
 

   

Utses att justera Pär-Erik Johansson (M) 
 

Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-02-04, kl 18.00 
  
Underskrifter Sekreterare   § 1-23 

  Catarina Modin   

   

 Ordförande  
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 Justerande  
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Instans Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum för anslags  
uppsättande 2021-02-05 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-03-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

 
Underskrift  

                           Catarina Modin 
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Innehållsförteckning 
 
Anmälan och prövning av jäv § 1 
 
Förändring av ärendelistan § 2 
 
Information om kärnteknisk olycka § 3 
 
Kontorsutredning – information § 4 
 
Blockhyra Rydalsfastigheten – remissvar § 5 
 
Sätilaskolan – information § 6 
 
Medborgarförslag om trottoar längs vägen mellan Öresjövägen § 7 
och Älvseredsvägen 
 
Medborgarförslag om pumpstation för cyklar § 8 
 
Detaljplan för Assberg 4:17, Skene – samråd § 9 
 
Mindre utökningar av verksamhetsområde för vatten- och avlopps- § 10 
försörjning 
 
Verksamhetsområde Vännåkra för allmän vatten och avlopps- § 11 
försörjning 
 
Verksamhetsområde Ubbhult för allmän vatten och avlopps- § 12 
Försörjning 
 
Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i sjön § 13 
Lygnern samt i Flohult och Dyrenäs 
 
Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i Almered § 14 
 
Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i Stjärnhult § 15 
Balltjärn och Lillaskog 
 
Öppettider Skene Skogs återvinningscentral – information § 16 
 
Delegationsordning för teknik- och servicenämnden –  § 17 
revidering nr 7  
 
Styrgruppsinformation § 18 
 
Personal- och verksamhetsinformation § 19 
 
Covid -19 – information § 20 
 
Redovisning av meddelanden § 21 
 
Redovisning av delegationsbeslut § 22 
 
Beaktande av barnkonventionen – analys § 23 
 
________ 
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§ 1/2021  

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
 
________ 
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§ 2/2021  

Förändring av ärendlistan 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
 
- Sätilaskolan – information 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 
 
- Sätilaskolan – information 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 3/2021 

Kärnteknisk olycka – information 

Dagens sammanträde 
Beredskapsplaneraren redogör för begreppen kärnteknisk olycka och kärntek-
nisk anläggning, haverilarm och höjd beredskap. 
 
Det kommunala ansvaret vid en kärnteknisk olycka regleras av Lagen om 
skydd mot olyckar (SFS 2003:778) samt förordningen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:789) och handlar om åtgärder före, under och efter en kärnteknisk 
olycka. 
 
I den inre beredskapszonen finns det 6 utpekade uppsamlingsplatser och 3 
utrymningsplatser. 
 
Vid en kärnteknisk olycka aktiverar kommunen sin krisorganisation. Arbetet 
på utrymningsplatsen leds av en platschef som tillsätt av kommunen och vid 
behov samverkar man med andra aktörer, primärt via Länsstyrelsen i Hal-
lands län. Kommunen har till uppgift att organisera och bemanna utrymnings-
platsen. I dessa uppgifter ingår bland annat att sätta upp hänvisningsskyltar, 
bistå vid personsanering, informera och hänvisa personer på plats, ordna in-
kvartering för dom som behöver m.m. 
 
För närvarande pågår ett arbete med revidering av planen och målet är en 
fastställd plan i februari 2021. Arbetet med revideringen leds av enheten för 
skydd och säkerhet med hjälp av respresentanter från övriga förvaltningar.  
Samtidigt pågår ett arbete med ny plan för kärnteknisk olycka som ska fast-
ställas senast 1 juli 2022. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 4/2021 Dnr 2019-326 0522 

Kontorsutredning – information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för den genomförda utredningen av-
seende kontorslokalerna i Kinnaström, kommunhuset och Ugglan samt pre-
senterar ett utkast till tidplan. 
 
Frågor ställs och får svar.  
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 5/2021 Dnr 2020-409 294 

Blockhyra av Rydalsfastigheten – remiss 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Teknik- och servicenämnden konstaterar, enligt bifogade kalkyler och un-
derlag, att det inte är möjligt att genomföra önskad åtgärd med positiv effekt. 
I detta betänkande har teknik- och servicenämnden även tagit hänsyn till de 
olika driftsformerna samt reglementet inom den kommunala organisationen.  
 

Ärendet      
Vid styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB 2020-09-24 fick verkställande direk-
tör Spinnerskan i Mark AB i uppdrag att utreda framtiden för Marks Fastighets 
AB, vilket enligt beslutsformuleringen inbegriper resultatbefrämjande åtgär-
der. En möjlighet till effektivisering – och därmed förbättring av resultatet - 
för Marks Fastighets AB är att genom blockuthyrning av Rydalsfastigheten, 
fastighetsbeteckning Rydal 2:11, minska bolagets administrationskostnad.  
Teknik- och servicenämnden har fått ärendet på remiss och svar ska vara 
Spinnerskan i Mark tillhanda senast den 19 februari. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 december 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2021, § 10 och då före-
slagit följande: 
Teknik- och servicenämnden konstaterar, enligt bifogade kalkyler och un-
derlag, att det inte är möjligt att genomföra önskad åtgärd med positiv effekt. 
I detta betänkande har teknik- och servicenämnden även tagit hänsyn till de 
olika driftsformerna samt reglementet inom den kommunala organisationen.  

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

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Johanssons (M) förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker.  
 
________ 
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§ 6/2021  

Sätilaskolan – information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och att man konstaterat 
att del av Sätilaskolan har fått fuktskador. De berörda eleverna har inled-
ningsvis, tack vare distansundervisning, kunnat beredas plats inom andra de-
lar av skolan. 
 
Frågor ställs och får svar. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 7/2021 Dnr 2020-438 312 

Medborgarförslag om trottoar längs vägen mellan Öresjövägen och 
Älvseredsvägen 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Då det är Trafikverket som är väghållare för statliga väg 1526 kan inte Marks 
Kommun fatta beslut om utbyggnad av gång- och cykelväg.  
 
Teknik- och servicenämnden ser ändå positivt på medborgarförslaget och till 
regionen har Marks kommun listat denna utbyggnad till nr 2 i en prioritets-
ordning för gång- och cykelvägar längs statliga vägar. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Marks kommun beslu-
tar att anlägga en trottoar längs vägen mellan Öresjövägen 114, 511 93 To-
restorp och Älvseredsvägen 10 511 93 Torestorp då det går mycket folk samt 
barn längs vägen, mycket buss och lastbilar kör där vilket skapar fara.   

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 december 
2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2021, § 5 och då före-
slagit att då det är Trafikverket som är väghållare för statliga väg 1526 kan 
inte Marks Kommun fatta beslut om utbyggnad av gång- och cykelväg.  
 
Teknik- och servicenämnden ser ändå positivt på medborgarförslaget och till 
regionen har Marks kommun listat denna utbyggnad till nr 2 i en prioritets-
ordning för gång- och cykelvägar längs statliga vägar.  
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

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 finner att så sker. 
 
________ 
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§ 8/2021 Dnr 2020-439 312 

Medborgarförslag om pumpstation för cyklar 

 
Teknik- och serviceförvaltningens förslag till beslut 
 
En cykelpumpstation sätts upp på prov vid Kinnaströmsfastigheten för att 
därefter utvärderas. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen borde placera pump-
stationer för cyklar på strategiska platser i kommunen. Förslagsställaren före-
slår att kommunen bör placera minst en pumpstation i varje tätort och att 
flera cykelpumpar skulle kunna placeras ut i de större orterna. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 22 december 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2021, § 7 och då före-
slagit att en cykelpumpstation sätts upp på prov vid Kinnaströmsfastigheten 
för att därefter utvärderas. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att en pumpstation för cyklar sätts upp på prov vid 
Kinna resecentrum i samband med ombyggnationen och därefter utvärderas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden antar ar-
betsutskottets förslag till beslut som innebär att en pumpstation för cyklar 
sätts upp på prov vid Kinnaströmsfastigheten för att därefter utvärderas. 

Reservation 
Tomas Ekberg (M) och Lennart Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
________ 
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§ 9/2021 Dnr 2020-523 214 

Detaljplan för Assberg 4:17, Skene – samråd 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Tydliggör vagt beskrivna förslag till åtgärder eller utelämna dem. Åtgärder 
som ska ingå i planen ska tydligt redovisas med ansvar för utförande och 
kostnader. 
 
Ändra definitionen ”fastighetsnära” till ”bostadsnära” och lägg till beskrivning 
för matavfall i kapitlet om avfall; till exempel ”avfallshanteringen av mat- och 
restavfall kan utföras med underjordsbehållare eller sophus”. 
 
Justera texter om gång- och cykelvägar; gång- och cykelvägar längs Var-
bergsvägen är inte hastighetssäkrade, dvs saknar gupp, sidoförskjutningar 
och liknande. Det finns endast en gång- och cykelväg mot Velingstorpsvägen, 
inte flera. 
 
Justera text om väghållare; kommunen är inte väghållare för Olsa Marjas väg, 
det är en samfällighet.  
 
Planlägg lokalgatan som kvartersmark vilket underlättar ansvarsfördelning 
och senare drift. Alternativt överväga att utöka området för detaljplanen till 
att inbegripa hela Olsa Marjas väg för att samtidigt utreda vilket huvudman-
naskap som vore lämpligt på den. 
 
Ansvaret för svackdike längs gång- och cykelväg behöver vidare studeras då 
dikets funktion mestadels kommer avvattna kvartersmark. 
 
Under ”Medverkande tjänstemän” ska listan justeras med rätt namn och titel.  
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till förslaget till detaljplan un-
der förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 
 

Ärendet 
Detaljplanen innebär planläggning av tidigare ej planlagt område. Tänkt ex-
ploatering innebär en förtätning med bostäder intill en knutpunkt för kollektiv-
trafik och offentlig service.  
 
Befintliga naturmiljöer skyddas genom markanvändning och begränsning av 
markens nyttjande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av känslig kulturmiljö och 
betydande intresse för allmänheten beslutat om ett utökat förfarande. Kul-
turmiljö skyddas och enstaka byggnader utan kulturhistoriska värden rivs för 
att tillåta bostadsbebyggelse. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har fått information i ärendet den 14 januari 2021, § 9. 
 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 januari 2021. 
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Teknik- och serviceförvaltningen granskar och lyfter frågeställningar som be-
rör förvaltningens ansvarsområden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Tydliggör vagt beskrivna förslag till åtgärder eller utelämna dem. Åtgärder 
som ska ingå i planen ska tydligt redovisas med ansvar för utförande och 
kostnader. 
 
Ändra definitionen ”fastighetsnära” till ”bostadsnära” och lägg till beskrivning 
för matavfall i kapitlet om avfall; till exempel ”avfallshanteringen av mat- och 
restavfall kan utföras med underjordsbehållare eller sophus”. 
 
Justera texter om gång- och cykelvägar; gång- och cykelvägar längs Var-
bergsvägen är inte hastighetssäkrade, dvs saknar gupp, sidoförskjutningar 
och liknande. Det finns endast en gång- och cykelväg mot Velingstorpsvägen, 
inte flera. 
 
Justera text om väghållare; kommunen är inte väghållare för Olsa Marjas väg, 
det är en samfällighet.  
 
Planlägg lokalgatan som kvartersmark vilket underlättar ansvarsfördelning 
och senare drift. Alternativt överväga att utöka området för detaljplanen till 
att inbegripa hela Olsa Marjas väg för att samtidigt utreda vilket huvudman-
naskap som vore lämpligt på den. 
 
Ansvaret för svackdike längs gång- och cykelväg behöver vidare studeras då 
dikets funktion mestadels kommer avvattna kvartersmark. 
 
Under ”Medverkande tjänstemän” ska listan justeras med rätt namn och titel.  
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till förslaget till detaljplan un-
der förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
 
Tydliggör vagt beskrivna förslag till åtgärder eller utelämna dem. Åtgärder 
som ska ingå i planen ska tydligt redovisas med ansvar för utförande och 
kostnader. 
 
Ändra definitionen ”fastighetsnära” till ”bostadsnära” och lägg till beskrivning 
för matavfall i kapitlet om avfall; till exempel ”avfallshanteringen av mat- och 
restavfall kan utföras med underjordsbehållare eller sophus”. 
 
Justera texter om gång- och cykelvägar; gång- och cykelvägar längs Var-
bergsvägen är inte hastighetssäkrade, dvs saknar gupp, sidoförskjutningar 
och liknande. Det finns endast en gång- och cykelväg mot Velingstorpsvägen, 
inte flera. 
 
Justera text om väghållare; kommunen är inte väghållare för Olsa Marjas väg, 
det är en samfällighet.  
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Planlägg lokalgatan som kvartersmark vilket underlättar ansvarsfördelning 
och senare drift. Alternativt överväga att utöka området för detaljplanen till 
att inbegripa hela Olsa Marjas väg för att samtidigt utreda vilket huvudman-
naskap som vore lämpligt på den. 
 
Ansvaret för svackdike längs gång- och cykelväg behöver vidare studeras då 
dikets funktion mestadels kommer avvattna kvartersmark. 
 
Under ”Medverkande tjänstemän” ska listan justeras med rätt namn och titel.  
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till förslaget till detaljplan un-
der förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 10/2021 Dnr 2019-59 303 

Mindre utökningar av verksamhetsområde för vatten- och avlopps-
försörjning 

 
Teknik och servicenämndens beslut 
 
Mindre utökningar av verksamhetsområdena för vatten och spillvatten, date-
rade 2020-12-21, fastställs. 
 

Ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-
tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. 
  
Teknik- och serviceförvaltningen har byggt ut kommunal vatten- och avlopps-
försörjning och behöver utöka verksamhetsområdena för vatten och spillvat-
ten som skall fastställas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 januari 2020 samt upp-
rättade kartbilagor för verksamhetsområden för vatten och spillvatten, date-
rade 21 december 2020. 
 
I Marks kommun finns fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns ett behov av att ordna vatten- el-
ler avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till 
skyddet för människors hälsa och miljö. Även enstaka fastigheter kan tas in i 
verksamhetsområdet när det ligger i nära anslutning till befintligt verksam-
hetsområde och är tekniskt möjligt.  
 
De utökningar som är gjorda avser utökningar av verksamhetsområden för 
fastigheter i nära anslutning till befintliga verksamhetsområden. Det omfattar 
tre fastigheter i Sätila där vatten och spillvatten har byggts ut i anslutning till 
överföringsledningen. Fastigheterna ska ingå i verksamhetsområde för vatten 
respektive spillvatten.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2021, § 11 och då före-
slagit att mindre utökningar av verksamhetsområdena för vatten och spillvat-
ten, daterade 2020-12-21, fastställs. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 11/2021 Dnr 2017-138 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning – ut-
ökning med Vännåkra 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Vännåkra daterade 
2020-12-21 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-
tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. I 
Marks kommun finns fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen bygger ut kommunal vatten- och avloppsför-
sörjning och behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och av-
loppsförsörjning som skall fastställas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 21 december 2020 samt 
upprättade kartbilagor för verksamhetsområden för vatten och spillvatten, da-
terade 21 december 2020. 
 
VA-planen ligger till grund för framtagande av nya verksamhetsområden för 
VA och en objektiv bedömning görs av behovet utifrån människors hälsa och 
miljö enligt gällande lagstiftning.  
 
Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på befintliga avloppsanläggningar, 
natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan fastig-
heter och vattenskyddsområde.  
 
I Vännåkra pågår byggnation av vatten- och spillvattenledningar och beräknas 
vara klara efter semestern 2021. 
 
Enligt vattentjänstlagen får avgifter tas ut för en vattentjänst om det finns ett 
verksamhetsområde för motsvarande vattentjänst.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2021, § 12 och då före-
slagit att verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Vännåkra 
daterade 2020-12-21 fastställs.  
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 12/2021 Dnr 2017-138 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning – ut-
ökning med Ubbhult 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Ubbhult daterade 
2020-12-21 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-
tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. I 
Marks kommun finns fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har byggt ut kommunal vatten- och avlopps-
försörjning och behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och 
avloppsförsörjning som skall fastställas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens skrivelse, daterad 21 december 2020 samt upp-
rättade kartbilagor för verksamhetsområden för vatten och spillvatten, date-
rade 21 december 2020. 
 
VA-planen ligger till grund för framtagande av nya verksamhetsområden för 
VA och en objektiv bedömning görs av behovet utifrån människors hälsa och 
miljö enligt gällande lagstiftning. Även utökningar i nära anslutning till befint-
ligt verksamhetsområde kan göras där det är möjligt. 
 
Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på befintliga avloppsanläggningar, 
natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan fastig-
heter och vattenskyddsområde.  
 
I Ubbhult är utbyggnation klar av vatten- och spillvattenledningar.  
 
Enligt vattentjänstlagen får avgifter tas ut för en vattentjänst om det finns ett 
verksamhetsområde för motsvarande vattentjänst.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2021, § 13, och då fö-
reslagit att verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Ubbhult 
daterade 2020-12-21 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 13/2021 Dnr 2020-146 344 

Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i sjön Lygnern 
samt i Flohult och Dyrenäs 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att söka ledningsrätt 
för nedläggning av kommunala VA-ledningar i Flohult, Dyrenäs och sjön Lyg-
nern. 
 
Finansiering sker via investeringsbudget. 
 

Ärendet 
Ärendet avser ansökan om ledningsrätt för nedläggning av kommunala VA-
ledningar i Flohult, Dyrenäs och sjön Lygnern.  
 
Ledningsrätt säkerställer rådighet över ledningsområdet och möjliggör pröv-
ning av tillstånd för vattenverksamhet i Mark- och miljödomstolen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 januari 2021. 
 
Flohult och Dyrenäs är identifierade som utbyggnadsområde för kommunalt 
vatten och avlopp i vatten- och avloppsförsörjningsplan, beslutad i kommun-
fullmäktige § 163/2009 samt reviderad i kommunfullmäktige § 70/2020. 
 
Områdena uppfyller kriterierna i 6 § LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), 
enligt vilka kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska upprät-
tas. Planerad ledningsdragning i Flohult och Dyrenäs är inte en del av överfö-
ringsledningen utan tillhör lokalnätet som ansluts till den kommunala anlägg-
ningen genom överföringsledningar i mindre dimension till Sätila, en sträcka 
på ca 5 km.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att söka ledningsrätt 
för nedläggning av kommunala VA-ledningar i Flohult, Dyrenäs och sjön Lyg-
nern. 
 
Finansiering sker via investeringsbudget. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrel-
sen att söka ledningsrätt för nedläggning av kommunala VA-ledningar i Flo-
hult, Dyrenäs och sjön Lygnern. Finansiering sker via investeringsbudget. 
 
Förslaget antas. 
________ 
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§ 14/2021 Dnr 2020-153 344 

Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i Almered 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att söka ledningsrätt 
för nedläggning av kommunala VA-ledningar i Almered. 
 
Finansiering sker via investeringsbudget. 
 

Ärendet 
Ärendet avser ansökan om ledningsrätt för nedläggning av kommunala VA-
ledningar i Almered. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivesle, daterad 18 januari 2021. 
 
Almered/Bolg är identifierat som utbyggnadsområde för kommunalt vatten 
och avlopp i vatten- och avloppsförsörjningsplan, beslutad i kommunfullmäk-
tige § 163/2009 samt reviderad i kommunfullmäktige § 70/2020. 
 
Området uppfyller kriterierna i 6 § LAV (Lagen om allmänna vattentjänster), 
enligt vilka kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp ska upprät-
tas. Området ligger i direkt anslutning till överföringsledningarna mellan Sätila 
och Hyssna och ansluts via dessa till den kommunala anläggningen i Skene. 
 
Närheten till de värdefulla vattendragen Gäddesjöbäcken och Lövbrobäcken, 
som bland annat hyser öring och flodpärlmussla och mynnar i Lygnern, som 
har värden som dricksvattentäkt, förstärker behovet av kommunalt vatten 
och avlopp.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att söka ledningsrätt 
för nedläggning av kommunala VA-ledningar i Almered. 
 
Finansiering sker via investeringsbudget. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrel-
sen att söka ledningsrätt för nedläggning av kommunala VA-ledningar i Al-
mered. Finansiering sker via investeringsbudget. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 15/2021 Dnr 2018-246 353 

Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i Stjärnhult 
Balltjärn och Lillaskog 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att söka ledningsrätt 
för nedläggning av kommunala VA-ledningar och tillhörande anläggningar i 
Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog.  
 
Finansiering sker via investeringsbudget. 
 

Ärendet 
Ärendet avser ansökan om ledningsrätt för nedläggning av kommunala VA-
ledningar i Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 januari 2021. 
 
Stjärnhult och Balltjärn är identifierade som utbyggnadsområden för kommu-
nalt vatten och avlopp i vatten- och avloppsförsörjningsplan, beslutad i kom-
munfullmäktige § 163/2009 samt reviderad i kommunfullmäktige § 70/2020. 
 
Områdena, tillsammans med Lillaskog, uppfyller kriterierna i 6 § LAV (Lagen 
om allmänna vattentjänster), enligt vilka kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp ska upprättas. Områdena ansluts via överföringsledning till 
den kommunala anläggningen i Hyssna. 
 
Områdena är intressanta för exploatering och behovet av vatten- och av-
loppstjänster är ökande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att söka ledningsrätt 
för nedläggning av kommunala VA-ledningar och tillhörande anläggningar i 
Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog. Finansiering sker via investeringsbudget. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrel-
sen att söka ledningsrätt för nedläggning av kommunala VA-ledningar och till-
hörande anläggningar i Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog. Finansiering sker 
via investeringsbudget. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 16/2021 Dnr 2020-112 456 

Öppettider vid Skene Skogs återvinningscentral – information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och servicenämnden fattar beslut om öppettider för Skene Skogs 
återvinningscentral. Den 9 juni 2011, § 73, fattades beslut om de öppettider 
som gäller idag.  
 
Med anledning av Covid-19 och dess eventuella påverkan på möjligheten att 
bemanna Skene Skogs återvinningscentral finns behov av att snabbt kunna 
justera öppettider.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen vill uppmärksamma teknik- och service-
nämnden på att det kan komma att behöva fattas beslut i enlighet med dele-
gationsordningen för teknik- och servicenämnden avseende brådskande ären-
den som inte medger behandling på ordinarie nämndsammanträde eller ar-
betsutskott. 
 
Arbetsutskottet tog del av informationen den 14 januari 2014, § 15. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 17/2021 Dnr 2021-3 002 

Delegationsordning för teknik- och servicenämnden – revidering nr 7 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Delegationsordning, inklusive förteckning över ansvariga för administrativa 
ärenden som ej utgör delegationsbeslut, för teknik- och servicenämnden, re-
videring nr 7 fastställs. 
 
Verkställighetsförteckningen för teknik- och servicenämnden revideras enligt 
upprättat förslag. 
 

Ärendet 
Teknik- och servicenämndens delegationsordning inklusive verkställighetsför-
teckning och särskild förteckning över administrativa ärenden antogs av tek-
nik- och servicenämnden den 2 mars 2017, § 32. Därefter har delegations-
ordningen reviderats sex gånger varav senast den 16 april 2020, § 48. För-
slag till ny revidering har nu tagits fram. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 januari 2020 samt upp-
rättat förslag till delegationsordning för teknik- och servicenämnden samt 
upprättat förslag till verkställighetsförteckning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2021, § 14 och då före-
slagit att delegationsordning, inklusive förteckning över ansvariga för admi-
nistrativa ärenden som ej utgör delegationsbeslut, för teknik- och service-
nämnden, revidering nr 7 fastställs. 
 
Verkställighetsförteckningen för teknik- och servicenämnden revideras enligt 
upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och ytterligare några till-
kommande förändringar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 18/2021 Dnr 2021-50 103 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för det senaste styrgrupp-
smötet där man bland annat gick igenom den aktuella statusen för projekt 
Skeneskolan, ombyggnation Kinnahallen och badhuset Kaskad, P-hus Kinna, 
skredrisk Hedbo m.m. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 19/2021 Dnr 2021-51 026 

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för kommande rekrytering 
av lokalstrateg, avslutad rekrytering av enhetchef Gata/Park, två enhetsche-
fer till kost- och städverksamheten samt parkingenjör. 
 
Vidare informerades kortfattat om kommande medarbetarenkät, pågående 
upphandlingar inom kost- och städverksamheten, den pressade arbetssituat-
ionen inom lokalförsörjning, utökad halkbekämpning och att en robot har ta-
gits i drift inom ekonomiservice för kontroll av referenskoder. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 20/2021 Dnr 2020-100 163 

Covid-19 – information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om att sjukfrånvaron ökat något 
inom förvaltningen. Vidare är det respektive verksamhetschef som fattar be-
slut om att använda munskydd om det inte går att hålla avstånd. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen stöttar dessutom med beredskapslager för 
hand- och ytdesinfektionsmedel. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 21/2021 

Redovisning av meddelanden 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 
 
 
1. -- SKR bjuder in till webbinarium om hot och hat mot 

förtroendevalda. 
   
2. 2018-50 291 BUN § 162/2020 – Inriktningsbeslut för om- och ny-

gyggnation av skollokaler i Skene. 
   
3.  Kf § 210/2020 – Svar på motion om att undvika pro-

blem med igensatta rör 
   
   
________ 
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§ 22/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
 
 
 Dnr Ärende Delegat 
    
1. 2020-133 020 Tjänsteförrättande verksamhets-

chef teknik 21-22 december 2020. 
Verksamhetschef 
Jenny Forsberg 

    
2. 2020-7 020 Tjänsteförrättande förvaltningschef 

23 december 2020. 
Förvaltnintschef 
Marja-Leena Uitto 
Adolfsson 

    
3. 2020-479 054 Tilldelningsbeslut XRF-mätare -”- 
    
4. 2020-254 055 Tilldelningsbeslut Däck- och däck-

tjänster 
-”- 

    
5. -- 2020/096 – 099, 2021/001 - 004: 

Beslut avseende förlängt hämt-
ningsintervall sopor/slam  

Enhetschef  
Maria Granieri 

    
6. --  2020/036 - 038: Beslut avseende 

gemensamma sopbehållare 
-”- 

    
7. -- 2020/115 - 125, 2021/001 - 012: 

Beslut avseende uppehåll i sop-
hämtningen/slam 

-”- 

 
________ 
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§ 23/2021 Dnr 2021-52 012 

Beaktande av barnkonventionen - analys 

Ärendet 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättighet-
er trädde i kraft den 1 januari 2020 och teknik- och servicenämnden har där-
med 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 trottoar längs vägen mellan Öresjövägen och Älvse-

redsvägen 
 Medborgarförslag om pumpstation för cyklar 
 Detaljplan för Assberg 4:17, Skene – samråd 
 Styrgruppsinformation 

 
Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån nedan-
stående checklista. 
 
1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras syn-

punkter? 
Nej 

 
2. Innebär besluten att barn- och ungdomars bästa 

sätts i främsta rummet? 
Ja 

 
________ 
 


