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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-11-11 

Tid:   kl. 13:30 – 16:30 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 

 (S) Pauli Kuitunen 

 (S) Tuula Vähäniemi 

 (C) Kent Persson 

 (C) Leif Andersson, tjänstgör för Jessica Carlund (C) 

 (L) Paul Brusk 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Caj Swedberg, tjänstgör för Tomas Ekberg (M) 

 (C) Pernilla Abrahamsson, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD) 

 (SD) Lennart Svensson 

 (SD) Mikael Ljunggren 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(V) Robert Lapidus 

  

 Tjänstepersoner 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 161-177 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
teknik 

§ 161-171 

 Rebecca Wårfors Parkingenjör § 163 

 Anders Rehbinder Enhetschef 
gata/park 

§ 164 

 Maria Granieri Enhetschef utred-
ning/marknad 

§ 165-167 

 Erik Glansin Projektledare § 168-169 

 Christer Lundenius Handläggare § 169-170 

 Tomas Arvidsson Verksamhetschef 
lokalförsörjning 

§ 171 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
kost- och städ 

§ 171 

 Katarina Lindgren Förvaltningsekonom § 171 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 161-177 

    

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-11-15, kl 09.00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 161-177 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2021-11-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Instans 
Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-11-11, § 161-177 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-11-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-12-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 161/21 

Anmälan och prövning av jäv § 162/21 

Trädpolicy för Marks kommun - Remissvar § 163/21 

Medborgarförslag om att bygga staket vid badplatsen vid 
Öxasjön 

§ 164/21 

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

§ 165/21 

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

§ 166/21 

Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten- och av-
loppsförsörjning i Haby 

§ 167/21 

Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie avseende 
lokaler för Kultur- och fritid samt begäran om projekterings-
start 

§ 168/21 

Detaljplan Skene 33:1 - samrådsyttrande § 169/21 

Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärds-
program för regeringens prövning. 

§ 170/21 

Oktoberrapport 2021 § 171/21 

Styrgruppsinformation § 172/21 

Personal- och verksamhetsinformation § 173/21 

Covid -19 - information § 174/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 175/21 

Redovisning av meddelanden § 176/21 

Beaktande av barnkonventionen - analys § 177/21 

________ 
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§ 161/2021    

Förändring av ärendelistan 

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

- Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för rege-
ringens prövning - information 

 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 

- Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för rege-
ringens prövning - information 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 162/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det föreligger ingen anmälan av jäv. 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163/2021   Dnr: TSN 2021-447 

Trädpolicy för Marks kommun - Remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden anser att större delar av förslag till trädpolicy behöver 
arbetas om och att sakfrågor bör förtydligas. Förslaget är i vissa delar otydligt och 
till vissa delar olagligt varför nämnden avslår förslaget till trädpolicy i sin helhet. 

 

Ärendet 
Miljöenheten har på miljönämndens begäran tagit fram ett förslag till trädpolicy vil-
ken nu har skickats till teknik- och servicenämnden på remiss. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har fått information om ärendet den 28 oktober 2021, § 115. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 2 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ser mycket positivt på arbetet kring att ta fram en 
trädpolicy för Marks kommun. Dock anser nämnden att större delar av förslag till 
trädpolicy behöver arbetas om och att sakfrågor bör förtydligas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Leif Andersson (C) och Pauli Kuitunen 
(S) föreslår följande: Teknik- och servicenämnden anser att större delar av förslag 
till trädpolicy behöver arbetas om och att sakfrågor bör förtydligas. Förslaget är i 
vissa delar otydligt och till vissa delar olagligt varför nämnden avslår förslaget till 
trädpolicy i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden antar Pär-Erik 
Johanssons (M), med instämmande av Leif Andersson (C) och Pauli Kuitunen (S), 
förslag om att teknik- och servicenämnden anser att större delar av förslag till träd-
policy behöver arbetas om och att sakfrågor bör förtydligas. Förslaget är i vissa de-
lar otydligt och till vissa delar olagligt varför nämnden avslår förslaget till trädpolicy 
i sin helhet. 

Beslut skickas till 
Miljönämnden 
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§ 164/2021   Dnr: TSN 2021-475 

Medborgarförslag om att bygga staket vid badplatsen vid Öx-
asjön 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige för vidare 
remiss till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun beslu-
tar att upprätta ett staket vid parkeringen till den kommunala badplatsen i Öxa-
bäck. 

Kommunfullmäktige har med beslut den 23 september 2021, § 128, överlämnat 
ärendet till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 oktober 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 oktober 2021, § 114, och då föresla-
git att teknik- och servicenämnden återlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 
vidare remiss till kultur- och fritidsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165/2021   Dnr: TSN 2021-484 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
- utökning med Flohult 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 
och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

 

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

I området Flohult avser utökningen verksamhetsområde med 26 fastigheter. Områ-
det är delvis planlagt och består till övervägande del av befintlig bebyggelse. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens skrivelse, daterad 14 oktober 2021 samt förslag till 
verksamhetsområde enligt kartor och fastighetsförteckning, daterade 2021-10-15. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 oktober 2021, § 121, och då föresla-
git att verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbi-
lagor och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 

 

 



Sida 10(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2021-11-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166/2021   Dnr: TSN 2021-485 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
- utökning med Dyrenäs 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor 
och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

 

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

I området Dyrenäs avser utökningen verksamhetsområde med 77 fastigheter. Om-
rådet består till största del av bebyggda fastigheter som ligger inom planlagd om-
råde. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens skrivelse, daterad 14 oktober 2021 samt förslag till 
verksamhetsområde enligt kartor och fastighetsförteckning, daterade 2021-10-15. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 oktober 2021, § 122 och då föresla-
git att verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kart-
bilagor och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 167/2021   Dnr: TSN 2021-486 

Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten- och av-
loppsförsörjning i Haby 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Mindre utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Haby enligt kartbilaga och 
fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen § 4/2020 avseende 
verksamhetsområde för dagvatten i exploateringsområde Haby 5:69 m.fl. upphävs. 

 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt dagvatten i ett exploate-
ringsområde i Haby. Området ligger sedan tidigare inom verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten.  

I exploateringsområdet Haby avser den mindre utökningen verksamhetsområde för 
dagvatten och omfattar 4 fastigheter. Området ligger i anslutning till befintligt verk-
samhetsområde för dagvatten. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 oktober 2021 samt förslag 
till verksamhetsområden enligt kartor och fastighetsförteckning, daterade 2021-10-
15. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 oktober 2021, § 123 och då föresla-
git följande: Mindre utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Haby enligt 
kartbilaga och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen § 4/2020 avseende 
verksamhetsområde för dagvatten i exploateringsområde Haby 5:69 m.fl. upphävs. 

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. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

________ 
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§ 168/2021   Dnr: TSN 2018-50 291 

Skolprojekt i Skene - godkännande av förstudie avseende loka-
ler för Kultur- och fritid 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden fastställer förstudien samt överlämnar densamma till 
Kultur- och fritidsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden för vidare hand-
läggning.  

Teknik- och servicenämnden har inte tagit hänsyn till eventuella konsekvenser för 
idrottsföreningar. 

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har beställt en förstudie av anläggningar/lokaler för id-
rott och kultur inom projektet ”skolorna i Skeneområdet av Teknik- och service-
nämnden, KFN § 64/2020.  

Kultur- och fritidsförvaltningens behov av lokaler ingick även som en del i den till 
kommunstyrelsen tidigare levererade förstudien rörande Ängskolan men då beho-
ven i det läget inte var helt färdiga avseende speciallokaler för föreningar och fram-
för allt kampsport har dessa kompletterats med i den nu aktuella förstudien.  

Förstudien har resulterat i olika val och därmed olika investeringsnivåer avseende 
idrottslokalerna vilket även påverkar barn- och utbildningsnämnden. Gemensamt 
för alternativen är att befintliga kampsportslokaler ersätts och anpassas efter da-
gens behov samt att det tillkommer ytterligare en yta för kampsport. Skillnaden lig-
ger i storleken på den idrottshall som sedan tidigare ingår i projektet.  

Avseende kulturlokalerna så är de i sammanhanget marginella då separata kulturlo-
kaler för etapp 1 av projektet omfattas av ett övningsrum för musik och beräknas 
ingå i tidigare förstudie för projektet.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 oktober 2021, § 117, och då föresla-
git att teknik- och servicenämnden fastställer förstudien samt överlämnar den-
samma till Kultur- och fritidsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden för vi-
dare handläggning. 

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

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

________ 
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§ 169/2021   Dnr: TSN 2021-489 

Detaljplan Skene 33:1 - samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden föreslår att de olika egenskapsbestämmelserna tas 
bort då de försvårar för framtida användning av planområdet och dess byggnader. 
Nuvarande planförslag går emot trafikutredningens rekommendationer gällande 
trafiklösning för Gästgivaregatan. Med hänsyn till trafiksäkerheten ska gatan inte 
stängas av eftersom utredningen visar att det inte är det säkraste alternativet. 

Eventuell avstängning av Gästgivaregatan behöver utredas mer. 

 

Ärendet 
Planuppdraget initierades av Teknik- och servicenämnden sommaren 2020 med 
önskemål om att ändra befintlig detaljplan, Stadsplan1963. Plan- och byggnads-
nämnden inkluderar även område för Gästgivaregatan som är utanför befintlig de-
taljplan. 

Syftet med ny detaljplan för Skene 33:1 m.fl. är att möjliggöra en utbyggnad av 
Ängskolan. Detaljplanen innebär en ny- och tillbyggnad av befintlig skola för års-
kurs F 4 - 9. I samband med utbyggnad ska befintliga kulturmiljövärden skyddas. 
Detaljplanen föreslår även åtgärder för att öka trafiksäkerheten för skolelever ut-
med Gästgivaregatan. 

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Marks kommun och den fördjupade 
översiktsplanen för Kinna, Skene, Örby och den innebär inte en betydande miljöpå-
verkan. Förtätning genom ny- och tillbyggnad sker inom område med befintlig be-
byggelse. Kapacitet och tillgång till skola förbättras i en hälsosam miljö med rimliga 
avstånd. 

Detaljplanen är: 

- förenlig med gällande översiktsplans intention om ökad tillgång till service 
och förtätning i knutpunkt nära kollektivtrafik.  

- bidrar till fokusområden, attraktiva livsmiljöer och en allsidig infrastruktur 
- innebär att översiktsplanens strategiska vision om att barn och unga får en 

bra start i livet tillämpas i samhällsplaneringen. 

Planområdet ligger inom tätortsbebyggelsen i Skene strax söder om Varbergsvägen 
och Gästgivaregatan. Området är en del av Skene centrum, utmed handelsgatan 
Örbyvägen. Planområdet är ca 46 000 m2 och består av lokalgator, skolgård, hög-
stadieskola och idrottshall. 
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Marken inom detaljplaneområdet är kommunägd men gränsar till fastigheter i pri-
vat eller föreningars ägo.  

Inga riksintressen finns inom planområdet.  

Inga fornlämningar finns inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets kartregis-
ter. 

Bebyggelsen ligger på gammal odlings- och åkermark på en svag södersluttning be-
lägen mellan bergsbranter och branta ravinsluttningarna mot ån Viskan. Området 
har succesivt exploaterats under 1900-talet och består idag av låg stadsbebyg-
gelse. Bostadsbebyggelsen i Skene är en blandning av friliggande villor, radhusbe-
byggelse och flerbostadshus som varierar mellan 1-3 våningar. Bebyggelsen längs 
Varbergsvägen har kulturhistoriska värden som tillsammans med det lokala centru-
mutbudet och den varierande topografin ger orten karaktär. 

Bebyggelsen inom planområdet utgörs av Ängskolan från 1950-talet. Skolan består 
av en huvudbyggnad av tegel som senare kompletterats med specialundervisnings-
salar, matsal och bibliotek. Skene bibliotek är ett kombinerat bibliotek för skola och 
allmänhet. I den sydöstra delen av planområdet finns Ängskolans idrottshall. Den 
totala byggnadsarean uppgår till ca 7900 m² inklusive idrottshall. Bruttoarean upp-
skattas till ca 9200 m². I förbindelse till bebyggelsen finns en öppen yta ner mot 
angränsande villaområde i söder som nyttjas till fotbollsplan, basketplan och sko-
lans behov av friytor. 

En statusinventering av Ängskolan utfördes av RISE, 2020. Utredningen syftar till 
att inventera fukt i innemiljöer, bristfälliga konstruktioner samt övriga brister som 
vid ombyggnad kan leda till omfattande åtgärder. I uppdraget ingick även invente-
ring av miljöstörande ämnen. 

Ett flertal kulturhistoriska inventeringar genomfördes i Marks kommun 2015, varav 
en tematisk med fokus på kommunens skolor. I samband med inventeringen kon-
staterades Ängskolan som kulturhistoriskt värdefull.  

En fördjupad kulturhistorisk utredning utfördes av Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Marks kommun våren 2021. Utredningen konstaterar att Ängskolan utgör en sam-
lad bebyggelse som är starkt identitetsskapande. Stadsbyggnadsvisionerna för 
Skene och har sitt ursprung i ABC staden och folkhemmet från 1950- och -60 tal. 
Skolan, som byggdes i modernistisk stil under 50-talet och i etapper under 60-talet, 
reflekterar efterkrigstidens skolreformer som byggts på demokrati, jämlikhet och 
gemenskap.  

Varsamhetsbestämmelser införs för huvudbyggnad, tillbyggnaderna i sydväst och 
entrépartier för idrottshall. Byggnadernas väsentliga karaktärsdrag och värden från 
1950-60 tal ska tas tillvara vid ändring. Hänsyn ska visas till kulturvärden och den 
kulturhistoriska utredningen och inventeringsrapporten bör användas som underlag 
vid framtida lov- och byggprocesser. 
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En geoteknisk utredning utfördes av AFRY den 18 oktober, 2019 för att utreda 
markförhållanden och geotekniska förutsättningar. Området ligger inom ett relativt 
platt område där marknivån varierar mellan +47 m och +52 m. Planområdet har i 
SGU jordartsregister klassificerats till jordlagren av glacial lera och postglacial sand. 
Jorddjupet uppskattas till mellan 10-30 m med större jorddjup ner mot fotbollspla-
nen. Totalstabiliteten bedöms tillfredsställande för befintliga förhållanden och efter 
byggnation inom fastigheten. Grundläggning för byggnad i en plan bedöms kunna 
grundläggas på platta på bädd av friktionsjord. Grundläggning för byggnader med 
flera våningar rekommenderas ske med pålning. Byggnation kan påverka befintliga 
ledningar genom deformation och vibrationer i mark. Avsänkning av grundvatten-
nivå får inte ske utan att omgivningspåverkan har utretts. 

Enligt SGU:s kartregister för gammastrålning utgörs planområdet av högradon-
mark. Referensnivåer över 200 Bq/m³ för befintliga och nya bostäder och lokaler 
där allmänhet har tillträde till bör åtgärdas. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den 
som ska bygga. 

En trafikutredning utfördes av Trivector den 17 maj, 2021 för att utreda befintliga 
trafikmängder och alstrad buller från trafik. Ekvivalenta ljudnivåer från trafik bör 
inte överskrida 50 dBA på de delar av ny skola som är avsedd för lek, vila och pe-
dagogisk verksamhet. Den maximala ljudnivån bör inte överstiga 70 dBA. Riktvär-
den för buller på befintlig äldre skolgård bör inte överskrida 55 dBA. 

Trafikbuller förekommer på väg 156 och Gästgivaregatan norr om planområdet. Ny 
bebyggelse planeras med en distans på 100 m från Varbergsvägen och trafikbuller 
från vägen antas få en marginell påverkan på planområdet. I princip hela Ängsko-
lans område klarar riktvärdena på 50 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA max 
ljudnivå. Inga riktvärden för buller förväntas överskridas. 

Transport av farligt gods sker via väg 41 och delar av väg 156. Farligt gods kan fö-
rekomma på Viskadalsbanan. Planområdet uppfyller Länsstyrelsens rekommende-
rade skyddsavstånd om 150 m. 

Inga potentiellt förorenade områden finns inom planområdet. Ett antal oklassifice-
rade områden finns utanför planområdet utmed väg 156. Föroreningarna antas fö-
rekomma från drivmedelshantering och hantering av bil och byggprodukter enligt 
Länsstyrelsens informationskarta. Ett genomförande av detaljplanen innebär inte 
att verksamheter tillkommer som riskerar att förorena mark och vattenmiljöer. 

En miljöundersökning har enligt 6 kap 6 § Miljöbalken inte tagits fram innan detalj-
planeförslagets upprättande. Kommunen har inte bedömt att en byggnation enligt 
detaljplaneförslaget utgör en betydande miljöpåverkan. 

Skene brandstation finns inom 2 km, längs Redskapsgatan. Förutsättningarna för 
att uppnå kraven om säker räddningsväg gällande distans till byggnader, fri höjd, 
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vägbredd och högsta längdlutning är god såväl från Sommargatan som Marboga-
tan. Tillgången till brandposter varierar och tillgången är särskilt begränsad i den 
östra delen. Brandposter finns i Andersgatan, Per Eriksgatan och Ravingatans ände. 
Ytterligare en brandpost finns utmed Gästgivaregatan. Förslagsvis kan en brand-
post läggas till utmed Marbogatan Avståndet från släckfordon till brandpost översti-
ger i den östra delen rekommenderade avstånd om 75m från brandbil till brandpost 
enligt konventionellt system. Vattenflödet i brandposterna i området bör vara minst 
600/min enligt Svenskt Vattens P114. 

Området har en god tillgång till kollektivtrafik, såväl regional som lokal. Skene stat-
ion ligger inom 1 km gång- och cykelavstånd. Busshållplats finns inom 400 m, en 
vid Ängskolan söder om kulturhuset och ett antal utmed Varbergsvägen och väg 
156. Ängskolans busshållplats trafikeras av busslinjer 440, 371 och 372 mot Broby, 
Holsljunga och Älekulla. Hållplatsen har en låg turtäthet. 

Detaljplanen påverkar inga områden som berörs av naturvård eller friluftsliv. Utan-
för planområdet finns en intilliggande park som är ett viktigt tätortsnära grönom-
råde för rekreation. Parken tillsammans med omgivande villabebyggelse är en för-
utsättning för tätortsnära växt- och djurliv. Inom och angränsande till planområdet 
växer en hel del träd, några är solitära men flertalet står i rad längs vägar eller inne 
på skolområdet.  

I Skene utgörs centrumbebyggelsens utbud av detalj- och servicehandel. Kungs-
fors, ett etablerat handelsområde med större butiker för detaljhandel finns strax sö-
der om Viskadalsbanan, ca 600 m från planområdet. 

Tillgängligheten till planområdet är god utan större höjdskillnad. Området är belyst 
och integrerat med gång- och cykelvägar. Den kommunägda marken i och omkring 
skolan har en öppen och transparent karaktär. Skolområdet är förhållandevis tryggt 
med undantag av omkringliggande lokalgator, särskilt utmed Gästgivaregatan. Mar-
bogatan har belysning och trottoar. Sommargatan har inga trottoarer men är belyst 
och nyttjas av olika trafikslag. Befintliga gång- och cykelvägar i parken upplevs 
trygga, särskilt i den södra delen där intilliggande vägbelysning medför goda sikt-
möjligheter, både från park och omgivande lokalgator. 

Gång- och cykelvägar finns utmed Gästgivaregatan, Sommargatan och Marbogatan. 
Gång- och cykelvägar inom planområdet är osammanhängande och trafikseparering 
mellan gång, cykel och biltrafik är otydlig. 

Vägnät inom planområdet består av kommunala lokalgatan Gästgivaregatan och 
angöringsvägarna Marbogatan och Sommargatan. Hastigheten inom Skenes lokal-
gator är reglerad till 50 km/h med undantag av området som finns utmed Ting-
valla- och Ängskolan som reglerats till 30 km/h. 

Planområdet angörs via två huvud in- och utfarter längs Gästgivaregatan. Marboga-
tan i öster används för angöring till befintligt kök, idrottshall och fotbollsplan. 
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Sommargatan i väster används för angöring till Ängskolans lokaler, biblioteket och 
angränsande park. Även Per Eriksgatan används för angöring till lokalerna i söder. 
Den totala befintliga kapaciteten av parkeringsplatser uppskattas till ca 150 st. 

Genom Skene går huvudgatan Varbergsvägen (väg 156) som är en statlig väg och 
har Trafikverket som väghållare. Varbergsvägen har en ÅDT på ca 8000-12000 for-
don. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. 
Vatten- och spillvattenledningsnät ligger längs Gästgivaregatan, Sommargatan och 
Marbogatan. Ledningar i Gästgivaregatan har ett förnyelsebehov. Självfall söderut. 
Dagvattenledning i Sommargatan har förbindelse med dagvattendammar i intillig-
gande parkområde.  

En inhängd återvinningsplats finns för skolan utmed Sommargatan. Närmaste all-
männa återvinningsstation finns längs Banvaktaregatan intill Kungsfors, ca 500 m 
söder om planområdet. 

Elledningar finns längs med Sommargatan och Gästgivaregatan. Ledningarna ägs 
och förvaltas av Vattenfall Eldistribution AB. Ett antal lågspänningsmarkkablar om 
0,4 kV finns utmed Sommargatan och leds till befintlig transformatorstation vid ga-
tans ände. Ytterligare en högspänningsmarkkabel på 10 kV går via transformator-
stationen genom planområdet. 

Befintliga skolbyggnader är ansluten till kommunalt fjärrvärmenät som ägs och för-
valtas av Marks kraftvärme AB. Ledningarna går längs med Gästgivaregatan och 
Marbogatan. 

I en första etapp byggs en ny grundskola F 7-9 inom Skene 33:1 på befintlig friyta 
norr om fotbollsplanen. Den nya skolan ersätter befintlig Ängskola samtidigt som 
skolans kapacitet utökas med ca 300 elever från dagens 420 till föreslagen 750 ele-
ver. Byggnaden uppförs i 3 våningar till en byggnadshöjd om 13 m. I en andra 
etapp rivs Ängskolan östra delar mot Gästgivaregatan och ersätts med en ny lägre 
volym vilket innebär en ny grundskola F 4-6 med en kapacitet om ca 300 elever. 

Den planerade bebyggelsen innebär ingen ytterligare skuggning av omkringlig-
gande byggnader med undantag av viss skuggning på befintlig friyta, områden som 
starkt exponeras för solljus. 

Utemiljöer byggs om och kvalitén höjs med exempelvis mer skuggning. Friytorna 
delas in avseende pedagogisk verksamhet och för att undvika konflikt mellan elever 
i olika åldrar. Befintliga trädrader används för att dela in friytor till sport, motion 
samt fri lek. Friytorna placeras med avseende på trafiksituation, parkeringsplatser 
samt plats för lastning och lossning. Hänsyn har tagits till friyta per barn och 
friytans totala storlek enligt boverkets beprövade praxis och aktuell forskning. 
Friytans totala storlek för F4-9 uppskattas till ca 20 000 m² medan friytan per barn 
uppgår till ca 20-27 m²/barn. 
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En trafikutredning utfördes av Trivector den 17 maj, 2021. Utredningen rekommen-
derar i första hand att befintligt trafiknät bevaras och kompletteras med tydligare 
skyltning. Gästgivaregatans kompletteras med kombinerade hastighetsdämpande 
åtgärder för att ge bästa effekt. Åtgärderna föreslås bestå av: 

- Övergångsställen i anslutning till trottoarer och lämpliga platser för passage 
för barn 

- Vägkuddar 
- Timglashållplats för linjebuss och skolskjuts 

Samtliga föreslagna åtgärder har bedömts inrymma inom befintligt vägområde för 
Gästgivaregatan. 

I samband med utredningen utfördes trafikmätningar på Gästgivaregatan och Sju-
häradsgatan. För Gästgivaregatan uppmättes en ÅVDT på 1047 fordon väster om 
Tingvalla skolan, 1354 fordon norr om Ängskolan och 1710 fordon invid Skene 
centrum. Vid Sjuhäradsgatan och korsning mot väg 156 uppmättes en ÅVDT på 
1286 fordon.  

De uppmätta trafikmängderna har använts för en uppräkning av framtida trafik-
mängder. Det ökade antalet elever och personal beräknas alstra 45-55 % fler mo-
torfordonsrörelser längs Gästgivaregatan. 

Med anledning av den ökade trafikmängden och skolområdets varaktighet har Plan- 
och byggnadsnämnden i sitt samrådsbeslut den 17 september, 2021 bedömt att en 
avstängning för genomfartstrafik är mer lämplig och hållbar. Detaljplanen föreslår 
därför att området mellan Tingvallaskolan och Ängskolan planläggs till skolområde. 

Gästgivaregatan kompletteras med en vändplats för trafik från öst. 

För totalt 1350 elever för årskurs F 1-9 uppskattas parkeringsbehovet till totalt 133 
parkeringsplatser, 59 platser för föräldrar och 74 för personal. Parkeringsplatser bör 
fördelas till 69 platser ämnade för F6 och 64 platser ämnade för F 7-9. Cykelparke-
ringarna uppskattas till 184 platser. Det totala parkeringsbehovet bedöms rymmas 
inom planområdet och de kommunala fastigheterna Skene 33:1, Skene 9:31 och 
Skene 47:1. 

Förbättringsåtgärder föreslås gällande gång- och cykelväg främst för Gästgivarega-
tan som är ett viktigt stråk mellan Sjuhäradsgatan och Örbyvägen. 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap varvid kommunen ansvarar för ut-
byggnad och skötsel av de allmänna platserna inom planområdet. Kommunen an-
svarar också för utbyggnad av teknisk infrastruktur samt vatten- och avloppssy-
stem. 

Exploatören, vilket inom den här detaljplanen är kommunen, är ansvarig för ut-
byggnaden inom kvartersmark. Det är exploatörens ansvar att ansluta området till 
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det kommunala vatten- och avloppsnätet samt el, tele, elektronisk kommunikation 
(fiber) och fjärrvärme. Exploatören svarar också för att betala flyttkostnad för 
eventuella omläggningar av befintliga ledningar för VA, el, tele och övriga ledningar 
som erfordras för att möjliggöra byggnation av området. 

 
Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nuvarande planförslag går emot trafikutredningens rekommendation gällande tra-
fiklösning för Gästgivaregatan. Med hänsyn till trafiksäkerheten ska gatan inte 
stängas av eftersom utredningen visar att det inte är det säkraste alternativet.  

En stängning av Gästgivaregatan kräver en utförligare utredning och ett planförslag 
som visar på säker utformning av vändplatser och ytor utformade för hämtning och 
lämning av barn, samt för skolskjuts. 

Stängs Gästgivaregatan enligt plankartans förslag delas den upp på två gator. Det 
finns risk för polis och räddningstjänst att hamna fel om en gata som stängs av 
fortsatt har samma namn på båda gatuändar. Det kommer även innebära felkör-
ningar av leveranser och namnändring på gatorna behövs för att undvika problema-
tiken. 

Gästgivaregatan är utpekad som rekommenderat GCM-stråk i trafiksäkerhetsplan 
för gång och cykelvägar, vilken är giltig till 2023. Planbeskrivningen anger felaktigt 
att giltighetstiden för trafiksäkerhetsplanen gått ut. Att fortsatt utreda hur fotgäng-
are och cyklister ska sig till och från skolan och hur man passerar skolgården som 
planbeskrivningen säger, är rätt och viktigt.  

Kommunen ansvarar inte för upphämtning av allt avfall som det står i planbeskriv-
ningens kapitel om teknisk försörjning. I dagsläget är det mat- och restavfall som 
är kommunalt avfall. Det står också att transportvägar och vändmöjlighet för tunga 
fordon bör beaktas, men säkert framförande av tunga fordon ska alltid beaktas, i 
synnerhet inom ett skolområde. 

Prickad mark i södra delen av plankartan bör anpassas efter kommande känd bygg-
nation och prickad skolgårdsmark bör lättas för att möjliggöra placering av komple-
mentsbyggnader. 

Generellt är det vanskligt att se vad de olika egenskapsbestämmelserna som angi-
vits i plankartan kommer att medföra för konsekvenser på framtida byggnation. I 
detalj: 

- Centralkapprummet har idag en relativt låg takhöjd, vilken försvårar an-
vändningen av denna yta med tanke på nya ventilationskrav. I etapp 2, när 
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denna byggnad förväntas renoveras, kommer en k1 märkning försvåra ut-
nyttjandet av denna yta. Då fotavtrycket med enplansbyggnader blir relativt 
stort så påverkar det friytorna för eleverna. Därför hade det underlättat att 
ta bort k1 märkningen av centralkapprummet för att kunna vara lite mer 
flexibel i en framtida etapp.  

- Lokalförvaltningens tolkning av utredningen är att en påbyggnad av befintlig 
lågdel för att skapa ytterligare ett plan i dessa delar ej gillas då det kommer 
påverka byggnadens väsentliga karaktärsdrag och att tillbyggnader skall 
koncentreras till fastighetens södra del. Det är en utmaning att formge en så 
pass stor tillbyggnad utan att den kommer att dominera över det befintliga. 
Det är därför önskvärt att egenskapsbestämmelsen k1 tas bort från den låga 
delen av idrottshallen.  

- Egenskapsbestämmelsen k2 kan vara försvårande vid en ombyggnad. Också 
vad för fast inredning som avses är otydligt. Till exempel klarar ofta inte 
gamla dörrpartier kraven vid ombyggnad, smidesräcken klarar ofta inte sä-
kerhets- och tillgänglighetskrav med mera. Det är osäkerheter kring vad 
som kan behållas. Egenskapsbestämmelsen behöver därför tas bort då den 
är olämplig om vi ska anpassa en skola för framtiden. 

Det ska påpekas att med egenskapsbestämmelser där exteriören inte kan påverkas 
finns det begränsade möjligheter till att förbättra befintliga byggnaders energipre-
standa på annat sätt än med de tekniska systemen. Detta behöver kunna tas hän-
syn till i bygglovshandläggningen. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 oktober 2021, § 118, och då föresla-
git följande: Teknik- och servicenämnden föreslår att de olika egenskapsbestäm-
melserna tas bort då de försvårar för framtida användning av planområdet. Nuva-
rande planförslag går emot trafikutredningens rekommendationer gällande trafik-
lösning för Gästgivaregatan. Med hänsyn till trafiksäkerheten ska gatan inte 
stängas av eftersom utredningen visar att det inte är det säkraste alternativet. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Andersson (C) föreslår att eventuell avstängning av Gästgivaregatan behöver 
utredas mer. 

Pär-Erik Johansson (M) föreslår tillägg enligt följande: 

Teknik- och servicenämnden föreslår att de olika egenskapsbestämmelserna tas 
bort då de försvårar för framtida användning av planområdet och dess byggnader. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
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Därefter ställer ordföranden frågan om Leif Anderssons (C) yrkande om att eventu-
ell avstängning av Gästgivaregatan behöver utredas mer kan antas och finner att 
så sker. 

Slutligen ställer ordföranden frågan om Pär-Erik Johanssons (M) tilläggsförslag om 
att teknik- och servicenämnden föreslår att de olika egenskapsbestämmelserna tas 
bort då de försvårar för framtida användning av planområdet och dess byggnader 
kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 170/2021   Dnr: TSN 2020-489 422 

Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdspro-
gram för regeringens prövning - information 

Ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten och 37 kommuner har begärt regeringens prövning 
av förslag till åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 som var på 
samråd tidigare i år. Vattenmyndigheten har efter samrådets slut beaktat och revi-
derat förslaget till åtgärdsprogram med hänsyn till inkomna samråds-synpunkter. 

Till detta yttrande bör särskilt anges om kommunen står fast vid sin begäran om 
regeringens prövning eller om de gjorda justeringarna av åtgärdsprogrammet för-
anleder ett ändrat ställningstagande. 

Remissvar ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 23 november 2021. 

 

Ärendets behandling 

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 mars 
2021, § 38. 

Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet den 25 mars 2021, § 47, och 
då föreslagit följande: 

Teknik- och servicenämnden anser att Vattenmyndigheterna med Förslag till miljö-
kvalitetsnormer (2), blivit tydligare i sin beskrivning och att det i det webbaserade 
kartverktyget VISS är lätt att orientera sig och hitta underlag.  

Vad gäller förslag till kommunala åtgärder i Förslag till åtgärdsprogram för Väster-
havets vattendistrikt 2021 – 2027 (3) berörs teknik- och servicenämnden av: 

Åtgärdsförslag 1, Vattenplanering. Åtgärden behandlar vattenplanering utifrån ett 
avrinningsperspektiv och fler instanser utanför kommunen lär komma med syn-
punkter för i framtida verksamhetsplanering. Vattenplaneringsarbetet ska vara för-
valtningsövergripande vilket redan pågår, men kommer behöva intensifieras och 
det välkomnar Teknik- och servicenämnden.  

Åtgärdsförslag 2. Miljötillsyn. att kommuner ska utöka och prioritera sin tillsyn av 
miljöfarlig verksamhet, förorenade områden samt jordbruk och annan verksamhet. 
Det innebär att teknik- och servicenämnden troligen kan vänta sig fler ärenden med 
miljöenheten då behoven av åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan 
är mer omfattande än vad verksamheten har möjlighet att hantera inom kom-
mande vattenförvaltningsperiod. Tillsynskrav ska ses som verktyg för att prioritera 
och sätta delmål för verksamheten.  
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Tidsperioden för införandet av åtgärdsförslag 2 har fallit bort i remissförslaget. 

Åtgärdsförslag 3. Dricksvattenskydd. Kommuner ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvatten-försörjningen. Verksamheten 
har sedan några år arbetat intensivt med planering och säkerhet. Befintligt led-
ningsnät förnyas enligt VA- plan och projekt pågår för att volym- och kvalitets-
mässigt säkra tillgång till dricksvatten långt in i framtiden.  

Åtgärdsförlag 4. Fysisk planering. En åtgärd som berör samhällsutvecklingsenheten 
men teknik- och serviceförvaltningen bör bevaka och samverka i förvaltningsöver-
skridande planeringsarbete. 

Åtgärdsförslag 5. VA-plan inklusive dagvatten.  

Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dag-
vatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att miljökvali-
tetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Teknik- och servicenämnden job-
bar rutinmässigt med detta planarbete och med att färdigställa det som kvarstår. 
För förvaltningen är dylika planer viktiga arbetsverktyg för att upprätthålla verk-
samheten. Åtgärden bidrar till kommunens klimatanpassning framför allt genom att 
en ökad kapacitet att omhänderta dagvatten ökar möjligheterna att omhänderta 
föroreningar även vid ökad nederbörd. 

Åtgärdsförslag 6. Dioxiner från småskalig förbränning. 

Kommunernas verkan för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar 
från småskalig förbränning. Detta åtgärdsförslag berör inte teknik- och service-
nämnden. 

Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021—2027 
Västerhavets vattendistrikt (4)  

Planen är en tydlig signal från Vattenmyndigheterna att den tar prognosen om 
kommande klimatförändring på allvar. Nationellt och regionalt arbete krävs för att 
hantera ökade kunskaper om detta och utveckla strategier för en variation av situ-
ationer som kan uppkomma. Det ligger i förvaltningens intresse att fortsätta arbe-
tet med att göra verksamheten robust och för att extrema händelser ska vara han-
terbara.  

Det är ett gediget arbete myndigheterna tagit fram och utvecklat under lång tid. 
Det uppskattas av teknik- och servicenämnden som i detta kan finna stöd för både 
planering och granskande av sin verksamhet. 
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Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras ingående 
varpå det konstateras att det inte finns rimlig tid att sätta sig in i materialet och 
avge ett yttrande. 

 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 171/2021   Dnr: TSN 2021-457 

Oktoberrapport 2021 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Oktoberrapport 2021 godkänns 

Ärendet 
Oktoberrapporten är kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas prognoser för 
verksamhet och ekonomi i delårsuppföljningen 2021. 

Enligt de centrala anvisningarna ska nämnderna i oktoberrapporten redovisa even-
tuella förändringar avseende hur nämnden kommer att uppfylla uppdragen från 
kommunfullmäktige jämfört med vad som rapporterades i delårsrapporten. 

Nämnderna ska också göra en uppföljning av den årsprognos som lämnades i de-
lårsrapporten avseende driftredovisningen och vid eventuella förändringar ska orsa-
ken till dessa beskrivas. 

Till teknik- och servicenämnden lämnas också en uppföljning och prognos av årets 
investeringsredovisning. 

Kommunfullmäktige har undertecknat ”Deklarationen för en stark demokrati” och i 
oktoberrapporten ska nämnderna se över och återrapportera aktiviteter knutna till 
denna deklaration. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 oktober 2021, § 124. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse samt upprättad oktoberrapport 2021 för 
teknik- och servicenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Oktoberrapport 2021 godkänns.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och servicenämnden redogör för ärendet.  

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Oktoberrapport 2021 godkänns. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 172/2021   Dnr: TSN 2021-50 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för senaste styrgruppsmötet där 
man bland annat behandlade överföringsledningsprojektet för Hajom/Hjorttorp och  
Stjärnhult/Lillaskog/Balltjärn, skredriskområdet Hedbo, projekt Skeneskolan samt 
partnering kontra entreprenad. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 173/2021   Dnr: TSN 2021-51 

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör bland annat för ersättningsrekrytering av 
projektledare till lokalförsörjning samt ersättningsrekrytering av VA-tekniker samt 
förstärkningsrekrytering av projekttekniker till Rörnät. 

Vidare informeras om att tillförordnad verksamhetschef verksamhetsservice samt 
tillförordnad enhetschef kontaktcenter, med anledning av organisationsöversyn 
inom kommunledningskontoret, kommer att få förlängda uppdrag. 

Slutligen informeras om att Dom är meddelad i soptvisten. 

Ordföranden vill här framföra sitt tack till personalen och advokaterna för det ar-
bete man lagt ner i tvistemålet. 

Teknik -och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 174/2021   Dnr: TSN 2020-100 163 

Covid -19 - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för att man totalt sett inte har någon på-
verkan på verksamheten med anledning av pandemin. 

Sjukfrånvaron är fortsatt ganska hög, men det är inte Covid-relaterad. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 175/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Utfärdande av parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-10-07 TSN 2021-479-2 

Avslag på ansökan om par-
keringstillstånd för rörelse-
hindrade 

Trafikingenjör 2021-10-08 TSN 2021-460-2 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-10-11 TSN 2021-427-4 

Lokala trafikföreskrifter för 
plankorsningarna Bangatan 
18 oktober 2021 kl 19:00 
till och med 20 oktober 
2021 07:00 

Trafikingenjör 2021-10-15 TSN 2021-470-1 

Lokala trafikföreskrifter för 
plankorsning Brunnsgatan 
18 oktober 2021 klockan 
19:00 till den 20 oktober 
2021 klockan 07:00 

Trafikingenjör 2021-10-15 TSN 2021-470-2 

Lokala trafikföreskrifter för 
plankorsning Verktygsgatan 
den 17 oktober 2021 
klockan 21:00 till 18 okto-
ber 2021 klockan 23:00. 

Trafikingenjör 2021-10-15 TSN 2021-470-3 

Beviljande av transportdis-
pens 

Trafikingenjör 2021-10-15 TSN 2021-496-4 

Marks kommuns föreskrifter 
om förbud mot trafik med 
fordon på Lyddevägen den 
19 oktober 2021 klockan 
09:00 till den 19 oktober 
2021 klockan 14:00. 

Trafikingenjör 2021-10-18 TSN 2021-470-5 

Marks kommuns föreskrifter 
om förbud mot trafik med 
fordon på Fritslavägen mel-
lan den 20 oktober 2021 
klockan 06:00 och den 
20 oktober 2021 klockan 
12:00. 
 

Trafikingenjör 2021-10-18 TSN 2021-470-6 
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Marks kommuns föreskrifter 
om förbud mot trafik med 
fordon på Fritslavägen den 
19 oktober 2021 klockan 
20:00 till 21 oktober 2021 
klockan 07:00. 

Trafikingenjör 2021-10-18 TSN 2021-470-7 

Godkännande av årligt 
driftsbidrag för enskild väg 
utan statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-10-25 TSN 2020-394 3181-2 

Beviljande av remiss offent-
lig plats lift Köpmannen 14 

Trafikingenjör 2021-10-26 TSN 2021-506-2 

Godkännande av årligt 
driftsbidrag för enskild väg 
utan statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-10-26 TSN 2020-203 3181-4 

Godkännande av årligt 
driftsbidrag för enskild väg 
utan statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-10-26 TSN 2021-151-2 

Godkännande av årligt 
driftsbidrag för enskild väg 
utan statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-10-26 TSN 2020-484 3181-2 

Beviljande av transportdis-
pens 

Trafikingenjör 2021-10-29 TSN 2021-39 511-96 

Beviljande av transportdis-
pens 

Trafikingenjör 2021-10-29 TSN 2021-39 511-99 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-11-01 TSN 2021-467-4 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-11-01 TSN 2021-514-2 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-11-02 TSN 2021-452-4 

Utfärdande av parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-11-02 TSN 2021-521-2 

Avslag på ansökan om par-
keringstillstånd för rörelse-
hindrade 

Trafikingenjör 2021-11-02 TSN 2021-468-4 

Korrigering av TSN 2021-39 
511-99 

Trafikingenjör 2021-11-02 TSN 2021-39 511-102 

Beslut avseende gemen-
samma sopbehållare 
2021/014-015 

Enhetschef ut-
redning/mark-
nad 

2021-10-06 
-2021-10-
13 

 

Beslut avseende förlängt 
hämtningsintervall av sop-
hämtning/slam 2021/089 – 
094 

Enhetschef ut-
redning/mark-
nad 

2021-10-08 
- 2021-10-
20 

 

Beslut avseende uppehåll i 
sophämtning/slam 2021-
296 – 324 

Enhetschef ut-
redning/mark-
nad 

2021-10-04 
– 2021-10-
29 
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Tilldelningsbeslut upphand-
ling kostdatasystem med 
funktioner för uppföljning 
och upphandling av livsme-
del 

Förvaltningschef 2021-10-13 TSN 2021-300 

 

________ 
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§ 176/2021 

Redovisning av meddelanden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

Arvode och eventuella ersättningar utgår för de ledamöter och ersättare som anmä-
ler sig till Trygghet i offentlig miljö den 18 november 2021. 

 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. TSN 2021-70 072.9 Ekonomisk uppföljning per den 30 september 
2021 

2. TSN 2021-325.10 Kf § 156/2021 – Delårsrapport 2021 för Marks 
kommun 

3. -- Inbjudan till Trygghet i offentlig miljö 18 novem-
ber 2021. 

4. TSN 2021-532.1 Ks § 145/2021 – Översyn av riktlinjer för krav-
verksamhet 

5. TSN 2021-234.2 Ks § 164/2021 – Antagande av målbild för Kinna 
Centrum 2030 

 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att arvode och eventuella ersättningar ska utgå för de leda-
möter och ersättare som anmäler sig till Trygghet i offentlig miljö den 18 november 
2021. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 177/2021   Dnr: TSN 2021-52 

Beaktande av barnkonventionen - analys 

Ärendet 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
trädde i kraft den 1 januari 2020 och teknik- och servicenämnden har därmed att 
vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida man beaktat lagen. Att ha 
ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett 
beslut kan få för enskilda barn. 

Dagens sammanträde 
Aktuella ärenden: 
 
 Skolprojekt i Skene – godkännande av förstudie avseende lokaler för 

kultur- och fritid samt begäran om projekteringsstart 
 Detaljplan Skene 33:! – samrådsyttrande 
 Redovisning av meddelanden - Inbjudan till Trygghet i offentlig miljö 
 
 
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 
 
 

________ 

 

 


