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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

20SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-09-15 

Tid:   kl. 13:30 – 18:25, Paus 14:40-14:55 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 

 (S) Pauli Kuitunen 

 (S) Fredrik Turesson, tjänstgör för Tuula Vähäniemi (S) 

 (C) Kent Persson 

 (C) Pernilla Abrahamsson, tjänstgör för Jessica Carlund (C) kl. 13.30 – 
15.20, § 82-89 

 (C) Jessica Carlund, 15:00 – 17.30, § 90-97 

 (S) Björn Kärrhage, tjänstgör för Jessica Carlund (C) § 98-103 

 (L) Paul Brusk 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (KD) Bruno Engström, tjänstgör för Lars Lundmark (KD) 

 (SD) Lennart Svensson 

 (SD) Mikael Ljunggren 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Björn Kärrhage, § 82-97 

(M) Jonas Elghorn 

(SD) Roger Lundstedt, kl 13.30-16,50 § 82-97 

  

 Tjänstepersoner 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 82-103 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
Teknik 

§ 83-98 

 Patrik Forsberg Enhetschef Avfall § 84, 89 

 Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 84, 89 

 Christer Lundenius Handläggare § 90-91 

 Erik Glansin Verksamhetschef 
Lokalförsörjning 

§ 92-103 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
Kost- och städ 

§ 98 

 Robert Van Helsing Tf verksamhetschef 
verksamhetsservice 

§ 98 

 Zachariah Öhlin Ekonom § 98 

 Peter Häggquist Ekonom § 98 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 82-103 
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Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-09-15, kl 18.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 82-103 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15, § 82-103 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-09-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-10-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 82 

Kritik på teknik 2022 - information § 83 

Utvärdering bomsystemet Skene Skogs återvinningscentral - 
information 

§ 84 

Underhållsbehov lokaler och gator - information § 85 

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

§ 86 

Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott (M) 

§ 87 

Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen § 88 

Information om utredning av lakvattenhantering § 89 

Detaljplan Folkskolan 15 Kinna - samrådsyttrande § 90 

Detaljplan Härkila 2:32 - samråd § 91 

Svar angående begäran om utökning av vård- och omsorgs-
platser på Kullabyn 

§ 92 

Svar på begäran om tidplan för installering av sprinklers på 
vård- och äldreomsorgsboenden 

§ 93 

Svar på begäran om tidplan för färdigställande av äldrebo-
ende etapp 1 på Kinnaborg 

§ 94 

Förskola i Sätila- godkännande av förstudie § 95 

Hyssnaskolan- godkännande av förstudie § 96 

Deltagande på distans vid sammanträden för teknik- och 
servicenämndens arbetsutskott 

§ 97 

Delårsrapport 2022 – Se separat protokoll § 98 

Personal- och verksamhetsinformation § 99 

Styrgruppsinformation § 100 

Redovisning av delegationsbeslut § 101 

Redovisning av meddelanden § 102 



Sida 5(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-09-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Barnkonventionen - analys § 103 

________ 
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§ 82/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Tomas Ekberg (M) anmäler jäv för ärende nr 7 och deltar inte i handläggning eller 
beslut. 

I övrigt finns ingen anmälan om jäv. 

________ 
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§ 83/2022   Dnr: TSN 2022-405 

Kritik på teknik 2022 - information 

Dagens sammanträde 
Kritik på teknik är en enkät som genomförs vart tredje år. 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för resultatet.  

Frågor ställs och får svar. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen 

________ 
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§ 84/2022   Dnr: TSN 2022-569 

Utvärdering bomsystemet Skene Skogs återvinningscentral - 
information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Bomsystemet är installerat och ett mindre farthinder har anlagts. Hitintills har för-
valtningen utfärdat ca 670 ÅVC-kort till företagare, fritidshusägare och medborgare 
utan körkort. Företagare debiteras per besök. 

Antalet inpasseringar per vecka uppgår till ca 1 500 (beräknat under perioden V 14-
32). Antalet besökare är något fler under veckans första dagar.  

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 85/2022   Dnr: TSN 2022-570 

Underhållsbehov lokaler och gator - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för underhållsbehovet avseende lokaler 
och gator. 

Gatu- och gcvägs-nätet har ett rekommenderat årligt investeringsbehov om 12 
mnkr. 

Hitintills har 80 % av lokalerna inventerats och underhållsbehovet (exkl tekniska in-
stallationer) är ca 320 mnkr under en 10-årsperiod.  

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 24 februari 2022, § 25, begärt en 
utökad underhållsbudget för investeringar om totalt 10 mnkr, varav 5 mnkr till 
lokalförsörjning och 5 mnkr till gata/park. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 86/2022   Dnr: TSN 2019-16 

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

Teknik- och servicenämndens beslut 
Ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde  

 

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

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Bruno Engström (KD) föreslår att ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde. 

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

________ 
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§ 87/2022   Dnr: TSN 2019-16 

Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott (M) 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Till ny ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott utses Jonas Elghorn 
(M), Fritsla. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har med beslut den 16 juni 2022, § 133, entledigat Caj Swed-
berg (M) från sitt uppdrag som ersättare i teknik- och servicenämnden. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 10 januari 2019, § 3, utsett Caj 
Swedberg (M) till ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott varför ett 
fyllnadsval behöver genomföras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att Jonas Elghorn (M) utses som ersättare i teknik- och 
servicenämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Ekbergs (M) förslag till beslut ut kan antas och finner 
att så sker. 

________ 
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§ 88/2022   Dnr: TSN 2022-438 

Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Fastighetsägaren beviljas möjlighet att anlägga ny in- och utfart placerad enligt an-
sökan och under förutsättning att följande villkor följs: 

 Trafiksäkerheten måste beaktas och häck eller liknande får inte vara högre 
än 80 cm i en sikttriangel som går 2,5 meter in på in- och utfarten och 2,5 
meter längs gatan.  

 In- och utfarten måste anläggas så att dagvatten omhändertas inne på fas-
tigheten och inte rinner ut på gatan.  

 In- och utfarten bör vara max 5 meter bred. 
 In- och utfarten bör anläggas så att backning sker inne på fastigheten.  
 In- och utfarten får inte anläggas inom 10 meter från en korsning eller inom 

2 meter från fasta hinder såsom belysningsstolpar eller liknande.  
 Inga ingrepp får göras i kommunens mark eller på kommunens anläggningar 

utan kommunens godkännande. Ett sådant godkännande inhämtas via an-
sökningsprocessen för grävtillstånd.   

 Fastighetsägaren står för alla eventuella kostnader som den nya in- och ut-
farten för med sig för kommunen.  
 

Ärendet 
Fastighetsägaren till Krok 1:13 inkom 22 juni 2022 med en ansökan om att få göra 
en ny anslutning mot Kroksvägen. Fastigheten har idag sin in- och utfart mot stat-
liga väg 1526 och enligt ansökan önskar fastighetsägaren stänga denna på grund 
av trafiksäkerhetsskäl.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 21 juli 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärende den 1 september 2022, § 66, och då föresla-
git att fastighetsägaren beviljas möjlighet att anlägga ny in- och utfart placerad en-
ligt ansökan och under förutsättning att följande villkor följs: 

 Trafiksäkerheten måste beaktas och häck eller liknande får inte vara högre 
än 80 cm i en sikttriangel som går 2,5 meter in på in- och utfarten och 2,5 
meter längs gatan.  

 In- och utfarten måste anläggas så att dagvatten omhändertas inne på fas-
tigheten och inte rinner ut på gatan.  

 In- och utfarten bör vara max 5 meter bred. 
 In- och utfarten bör anläggas så att backning sker inne på fastigheten.  
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 In- och utfarten får inte anläggas inom 10 meter från en korsning eller inom 
2 meter från fasta hinder såsom belysningsstolpar eller liknande.  

 Inga ingrepp får göras i kommunens mark eller på kommunens anläggningar 
utan kommunens godkännande. Ett sådant godkännande inhämtas via an-
sökningsprocessen för grävtillstånd.   

 Fastighetsägaren står för alla eventuella kostnader som den nya in- och ut-
farten för med sig för kommunen.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Sökanden 

________ 
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§ 89/2022   Dnr: TSN 2022-522 

Information om utredning av lakvattenhantering 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendet 
Enligt villkor från Länsstyrelsen finns det fortfarande kvar oavslutade åtgärder kring 
hanteringen av lakvatten från den gamla deponin på Skene skog. För att utreda 
vilka åtgärder som kan vidtas samt hur stor kostnaden för detta kan bli, har konsul-
ter anlitats. Resultat från utredningen kommer under 2023. Dessa kostnader ryms 
inte inom den avsättning på ca 50 mnkr som gjordes i 2005 års bokslut då dessa är 
slut. Teknik- och servicenämnden anser inte att denna kostnad helt ska belasta 
renhållningskollektivet utan vill informera kommunstyrelsen om att extra avsätt-
ningar kan komma att behövas.    

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 67, och då föresla-
git att teknik- och servicenämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.  

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 fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 90/2022   Dnr: TSN 2022-501 

Detaljplan Folkskolan 15 Kinna  - samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämndens beslut 
 Teknik- och servicenämnden vill på grund av detaljplanens omfattande storlek 

vara tydliga med att det är viktigt att förvaltningen tillfullo är delaktig i planpro-
cessen för att fortlöpande bearbeta detaljplanfrågor som berör förvaltningens 
ansvarsområden inom planen och åtgärder som behöver göras utanför planom-
rådet vilket medför kostnader som ska beaktas i kommande budgetarbete. 
 

 Detaljplanen beskrivning är grundligt disponerad men översiktlig och till gransk-
ning vill Teknik- och servicenämnden att det fylls på med mer konkret innehåll. 
De utredningar som ligger till grund för Teknik- och serviceförvaltningens an-
svarsområden inom planen behöver sammanfattas i planbeskrivningen för att 
göra viktig information mer lättillgänglig. 
 

 Utrymmen för avfall utformas och placeras i enlighet med Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen och Marks kommuns renhållningsföreskrifter. 
  

 Teknik- och servicenämndens ansvar för gata och park samt VA och dagvatten 
beskrivs kort under rubrikerna för tekniska och ekonomiska frågor i kapitlet 
”Genomförandefrågor”. Gällande ansvarsbeskrivning för gata och park att kom-
munen ansvarar för utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelvägar och natur-
mark. Det saknas i beskrivningen att kommunen även ansvarar för allmänna 
platser som lek- och parkyta. Gällande ansvar- och driftbeskrivning för vatten 
och avlopp, beskrivs att kommunen ansvarar för utbyggnad eller kapacitetshö-
jande åtgärder för vatten- och spillvatten-ledningar om det behövs utanför plan-
området, samt framtida drift och underhåll av dem. Det saknas liknande be-
skrivning för dagvattenledningar. 
 

 Kapaciteten i befintliga dagvattenledningar i Kinna centrum och nedströms mot 
recipient är inte dimensionerade för ökade flöden och ledningarna kommer få 
problem med att hantera intensivare regn och mer hårdgjord yta. Det behövs 
en hållbar hantering inom hela planområdet enligt dagvattenutredningens andra 
förslag som följer dagvattenpolicyns riktlinjer vilket innebär: 

 
 att göra fördröjning och vid behov rening av vatten inom fastigheter, 
 att fördröja och rena längs gator, 
 och att slutligen kunna buffra för stora vattenflöden längre nerströms i  

avrinningsområdet.  
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 Teknik- och serviceförvaltningen har konsultstöd för trafikfrågor och inom tids-
ramen för samråd har det inte kunnat lösas för viktiga synpunkter förvaltningen 
velat diskutera. Teknik- och servicenämnden konstaterar att trafiksituationen 
inte är tillräckligt utredd och yttrande gällande trafiken kommer därmed delges 
separat.  
 

Ärendet 
Planen syftar till att uppdatera befintlig plan för att reglera för de kommunala an-
läggningar (skola och parkeringshus) som uppförs under planprocessen samt att ge 
byggrätt för en ny del av tätorten som rymmer bostäder och service. Den nya tä-
tortsdelen fokuseras på bostäder men inrymmer även ett område för 
kommunal service (förskola). 

De delar av planen som innehåller bostäder är ett förverkligande av en 
markanvisningstävling. 

Genomförandetiden är 10 år från att detaljplanen vinner laga kraft. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 augusti 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 68, och då över-
lämnat ärendet till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut. Samtidigt 
gav man förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde bearbeta förslaget 
enligt arbetsutskottets diskussioner. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 8 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

 Teknik- och servicenämnden vill på grund av detaljplanens omfattande storlek 
vara tydliga med att det är viktigt att förvaltningen tillfullo är delaktig i planpro-
cessen för att fortlöpande bearbeta detaljplanfrågor som berör förvaltningens 
ansvarsområden inom planen och åtgärder som behöver göras utanför planom-
rådet vilket medför kostnader som ska beaktas i kommande budgetarbete. 
 

 Detaljplanen beskrivning är grundligt disponerad men översiktlig och till gransk-
ning vill Teknik- och servicenämnden att det fylls på med mer konkret innehåll. 
De utredningar som ligger till grund för Teknik- och serviceförvaltningens an-
svarsområden inom planen behöver sammanfattas i planbeskrivningen för att 
göra viktig information mer lättillgänglig. 
 

 Utrymmen för avfall utformas och placeras i enlighet med Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen och Marks kommuns renhållningsföreskrifter. 
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 Teknik- och servicenämndens ansvar för gata och park samt VA och dagvatten 
beskrivs kort under rubrikerna för tekniska och ekonomiska frågor i kapitlet 
”Genomförandefrågor”. Gällande ansvarsbeskrivning för gata och park att kom-
munen ansvarar för utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelvägar och natur-
mark. Det saknas i beskrivningen att kommunen även ansvarar för allmänna 
platser som lek- och parkyta. Gällande ansvar- och driftbeskrivning för vatten 
och avlopp, beskrivs att kommunen ansvarar för utbyggnad eller kapacitetshö-
jande åtgärder för vatten- och spillvatten-ledningar om det behövs utanför plan-
området, samt framtida drift och underhåll av dem. Det saknas liknande be-
skrivning för dagvattenledningar. 
 

 Kapaciteten i befintliga dagvattenledningar i Kinna centrum och nedströms mot 
recipient är inte dimensionerade för ökade flöden och ledningarna kommer få 
problem med att hantera intensivare regn och mer hårdgjord yta. Det behövs 
en hållbar hantering inom hela planområdet enligt dagvattenutredningens andra 
förslag som följer dagvattenpolicyns riktlinjer vilket innebär: 

 
 att göra fördröjning och vid behov rening av vatten inom fastigheter, 
 att fördröja och rena längs gator, 
 och att slutligen kunna buffra för stora vattenflöden längre nerströms i  

avrinningsområdet.  
 Teknik- och serviceförvaltningen har konsultstöd för trafikfrågor och inom tids-

ramen för samråd har det inte kunnat lösas för viktiga synpunkter förvaltningen 
velat diskutera. Yttrande specifikt gällande trafiken kommer delges separat.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

 Teknik- och servicenämnden vill på grund av detaljplanens omfattande storlek 
vara tydliga med att det är viktigt att förvaltningen tillfullo är delaktig i planpro-
cessen för att fortlöpande bearbeta detaljplanfrågor som berör förvaltningens 
ansvarsområden inom planen och åtgärder som behöver göras utanför planom-
rådet vilket medför kostnader som ska beaktas i kommande budgetarbete. 
 

 Detaljplanen beskrivning är grundligt disponerad men översiktlig och till gransk-
ning vill Teknik- och servicenämnden att det fylls på med mer konkret innehåll. 
De utredningar som ligger till grund för Teknik- och serviceförvaltningens an-
svarsområden inom planen behöver sammanfattas i planbeskrivningen för att 
göra viktig information mer lättillgänglig. 
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 Utrymmen för avfall utformas och placeras i enlighet med Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen och Marks kommuns renhållningsföreskrifter. 
  

 Teknik- och servicenämndens ansvar för gata och park samt VA och dagvatten 
beskrivs kort under rubrikerna för tekniska och ekonomiska frågor i kapitlet 
”Genomförandefrågor”. Gällande ansvarsbeskrivning för gata och park att kom-
munen ansvarar för utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelvägar och natur-
mark. Det saknas i beskrivningen att kommunen även ansvarar för allmänna 
platser som lek- och parkyta. Gällande ansvar- och driftbeskrivning för vatten 
och avlopp, beskrivs att kommunen ansvarar för utbyggnad eller kapacitetshö-
jande åtgärder för vatten- och spillvatten-ledningar om det behövs utanför plan-
området, samt framtida drift och underhåll av dem. Det saknas liknande be-
skrivning för dagvattenledningar. 
 

 Kapaciteten i befintliga dagvattenledningar i Kinna centrum och nedströms mot 
recipient är inte dimensionerade för ökade flöden och ledningarna kommer få 
problem med att hantera intensivare regn och mer hårdgjord yta. Det behövs 
en hållbar hantering inom hela planområdet enligt dagvattenutredningens andra 
förslag som följer dagvattenpolicyns riktlinjer vilket innebär: 

 
 att göra fördröjning och vid behov rening av vatten inom fastigheter, 
 att fördröja och rena längs gator, 
 och att slutligen kunna buffra för stora vattenflöden längre nerströms i  

avrinningsområdet.  
 

 Teknik- och serviceförvaltningen har konsultstöd för trafikfrågor och inom tids-
ramen för samråd har det inte kunnat lösas för viktiga synpunkter förvaltningen 
velat diskutera. Teknik- och servicenämnden konstaterar att trafiksituationen 
inte är tillräckligt utredd och yttrande gällande trafiken kommer därmed delges 
separat.  

Beslut skickas till 

Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 91/2022   Dnr: TSN 2022-528 

Detaljplan Härkila 2:32 - samråd 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på samrådshandlingen: 

Avfallshantering ska utföras enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och 
den nya förpackningsförordning (SFS 2022:1274) som regeringen fattat beslut om. 
Det är extra viktigt vid en skola att tillgängligheten för hanteringen av avfall är med 
tidigt i planeringen för att planera för utrymmen och för fordonstrafiken och und-
vika att sopbil behöver backa. 

Planbeskrivningens kapitel om genomförande beskriver att inga kostnader tillkom-
mer då gata och naturmark inte kommer utökas. Däremot nämns att parkering ska 
anläggas på naturmark vilket ändå innebär att vissa kostnader tillkommer. 

Dagvattenlösningar behöver hanteras på så sätt att de inte medför fara för de barn 
som vistas inom planområdet. 

Ärendet 
Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Härkila 2:32. Fastighetsarean är 1,68 hek-
tar och utgör ett befintligt skolområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 
samlokalisering av skola och förskola, framtida utbyggnader, och även plats för id-
rottshall. 

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. 

Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte 
en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genom-
föras med standardförfarande.  

Planområdet och skolan 

Området med lokalgata och natur närmast Hällingsjövägen planeras som allmän 
platsmark. 

I dagsläget består detaljplaneområdet av befintligt skolområde. Området omfattar 
en vånings befintlig skolbyggnad som upptar ca 580 m2, lekplats, parkering och en 
vändplats. Användning för skoländamål i högst en våning tillåts enligt den gällande 
detaljplanen. Detaljplanen innebär andra begränsningar för byggnadsverk bland an-
nat att taklutning ska vara 27–35 grader. Takets exakta utformning, material och 
färg är bestämda i den gällande detaljplanen.  I vändområdet finns en busshåll-
plats. En grusplan och en sandlåda finns öster om skolbyggnaden. Planområdets 
södra delen utgörs av skog och en våtmark. 

Nuvarande skola har låg standard och ingen kapacitet för att ta emot fler elever. 
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Dagvattenutredning 

Detaljplaneområdet lutar svagt från norr till söder. Marknivån inom planområdet 
varierar mellan +133 m i nordost och +124 m över nollplanet i sydväst.  

Dagvatten hanteras idag av ett gräsdike framför skolbyggnaden och ett svackdike 
bakom den. Broar löper över svackdiket och barnen som går på skolan kan iaktta 
och leka med dagvattenflödet när det regnar.  

Erforderlig fördröjningsvolym har i dagvattenutredningen beräknats till ca 30 m3 för 
ett 10-årsregn. För att fördröja denna volym föreslås att anlägga en fördröjnings-
damm som är torr vid torra väderförhållanden och fördröjer dagvatten vid regn. 
Denna föreslås vara belägen i anslutning till svackdiket. 

Ökningen för samtliga dagvattenföroreningar att betrakta som relativt liten i förhål-
lande till de riktlinjer som finns tillgängliga för dagvattenföroreningskoncentrat-
ioner. Det är av vikt att befintlig dagvattenhantering samt befintlig skog- och våt-
mark i planområdet bibehålls även efter exploatering för att inte riskera försämring 
avseende utflöde samt föroreningsmängder från planområdet. 

Vatten från planområdet avleds till sjön Östra Ingsjön. Recipientens ekologiska sta-
tus är bedömd som måttlig på grund av övergödning. Bedömningen är gjord utifrån 
att recipienten influeras av betydande påverkanskällor avseende näringsämnen 
(kväve och fosfor). Källor som klassas ha betydande påverkan på recipienten avse-
ende övergödning är urban markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp. 

Övriga utredningar 

Inga sättningar bedöms pågå inom det utredda området. Generellt bedöms jordla-
gerföljden inom undersökningsområdet inte vara sättningsbenägen.  

Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga för befintliga förhållanden baserat på rå-
dande marklutningar, djup till fast botten samt jordlagerföljd. Planerad bebyggelse 
bedöms inte påverka totalstabiliteten inom området.  

Vid mätningar, baserat på radonhalt i jordluft har värden motsvarande låg- till nor-
malriskområde uppmätts. Den naturliga jorden ska betecknas som normalriskom-
råde avseende radonförhållanden 

Sweco har utfört en trafikbullerutredning daterad 2021-12-01 för att kartlägga bul-
lersituationen. Utredningen har studerat bullerbidraget till planerad skolas utom-
husmiljö från kringliggande vägar. Analys utgår från riktvärden för ny skolgård. Ut-
redningen visar att oavsett utbyggnadsalternativ beräknas större delen av skol-
gårdsytan innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för nya skolgårdar. 

Trafikverket planerar för en gång- och cykelbana i den sydvästra delen av planom-
rådet. Naturområden längs nordvästra plangränsen skapar goda förutsättningar för 
utbyggnad av eventuella gång- och cykelanläggningar i framtiden. 
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Grönområdesytan kommer minskas på grund av den ytan som behövs för utökning 
av byggnadsarea och parkeringsplatser. 

Ansvar 

Den här detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap varvid kommunen ansvarar 
för utbyggnad och skötsel av gata och naturmark. Gatan består framför allt av 
slinga för busshållplats och infart till parkering. Del av Trafikverkets vägrätt för Häl-
lingsjöbacken överlappar den allmänna platsen för gata i sydvästra delen av 
plankartan där Trafikverket således är väghållare. Kommunen ansvarar också för 
utbyggnad av befintlig teknisk infrastruktur, vatten- och avlopp samt dagvattensy-
stem på naturmarken. 

Fastighetsägaren är ansvarig för utbyggnaden inom kvartersmark (Skola) och be-
kostar alla åtgärder på kvartersmarken. Det är fastighetsägarens ansvar att ansluta 
området till det kommunala vatten- och avloppsnätet, fördröjning av dagvattnet 
inom kvartersmarken samt el, tele, elektronisk kommunikation (fiber) och fjärr-
värme. Fastighetsägaren svarar också för att betala flyttkostnad för Vattenfalls be-
fintliga högspänningskabel för att möjliggöra byggnation av området. 

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 16 augusti – 16 september 
2022. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Plan- och byggnads-
nämnden senast den 16 september 2022. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 augusti 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 70, och då föresla-
git att teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på samrådshand-
lingen: 

Det är viktigt att det vatten som lämnar fastigheten är renat från näringsämnen och 
föroreningar. Förutom fördröjning av dagvatten behövs hantering av föroreningar 
från parkering om den utökas till fler än totalt 25 platser. 

Avfallshantering ska utföras enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och 
den nya förpackningsförordning (SFS 2022:1274) som regeringen fattat beslut om. 
Det är extra viktigt vid en skola att tillgängligheten för hanteringen av avfall är med 
tidigt i planeringen för att planera för utrymmen och för fordonstrafiken och und-
vika att sopbil behöver backa. 

Planbeskrivningens kapitel om genomförande beskriver att inga kostnader tillkom-
mer då gata och naturmark inte kommer utökas. Däremot nämns att parkering ska 
anläggas på naturmark vilket ändå innebär att vissa kostnader tillkommer. 

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

Ledamöternas förslag 
Jessica Carlund (C) föreslår följande komplettering: Dagvattenlösningar behöver 
hanteras på så sätt att de inte medför fara för de barn som vistas inom planområ-
det. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att stycket ” Det är viktigt att det vatten som lämnar 
fastigheten är renat från näringsämnen och föroreningar. Förutom fördröjning av 
dagvatten behövs hantering av föroreningar från parkering om den utökas till fler 
än totalt 25 platser.” tas bort. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om Carlunds (C) kompletteringsförslag ”Dagvattenlös-
ningar behöver hanteras på så sätt att de inte medför fara för de barn som vistas 
inom planområdet” kan antas och finner att så sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om Ekbergs (M) förslag om att stycket ” Det är 
viktigt att det vatten som lämnar fastigheten är renat från näringsämnen och för-
oreningar. Förutom fördröjning av dagvatten behövs hantering av föroreningar från 
parkering om den utökas till fler än totalt 25 platser.” tas bort och finner att så 
sker. 

Slutligen ställer ordföranden frågan om arbetsutskottets förslag till beslut i övrigt 
kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 92/2022   Dnr: TSN 2022-428 

Svar angående begäran om utökning av vård- och omsorgsplat-
ser på Kullabyn 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Äldreomsorgsnämndens begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kul-
labyn är verkställd i sin helhet. 

 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har beslutat att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag 
att omvandla tre lägenheter från trygghetsboende till vård- och omsorgsboende-
platser, i enlighet med ÄN § 53/2022. Detta uppdrag har verkställts i sin helhet. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 augusti 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 71, och då föresla-
git att Äldreomsorgsnämndens begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser 
på Kullabyn är verkställd i sin helhet. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att äldreomsorgsnämndens begäran om utökning av vård- och 
omsorgsplatser på Kullabyn är verkställd i sin helhet. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Äldreomsorgsnämnden 

________ 
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§ 93/2022   Dnr: TSN 2022-427 

Svar på begäran om tidplan för installering av sprinklers på 
vård- och äldreomsorgsboenden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Tidplan för installering av sprinkler på vård- och omsorgsboenden kommer att redo-
visas under senare delen av hösten, efter det att Marks Bostads AB tagit fram en 
realistisk tidplan.  

 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden i beslut från 2022-06-20 begärt att teknik- och service-
nämnden skyndsamt redovisar en tidplan för installering av sprinkler på vård- och 
äldreomsorgsboenden, senast den 15 augusti 2022. 

Teknik- och serviceförvaltningen kan inte på så kort varsel presentera en realistisk 
tidplan, utan har vänt sig till hyresvärden Marks Bostads AB för att ta fram en ny 
tidplan för att kunna presentera den senare under hösten 2022.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 augusti 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 74, och då föresla-
git att tidplan för installering av sprinkler på vård- och omsorgsboenden kommer 
att redovisas under senare delen av hösten, efter det att Marks Bostads AB tagit 
fram en realistisk tidplan. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 

Äldreomsorgsnämnden 

Marks Bostads AB 

________ 
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§ 94/2022   Dnr: TSN 2019-463 293 

Svar på begäran om tidplan för färdigställande av äldreboende 
etapp 1 på Kinnaborg 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Färdigställande av förstudien avseende äldreboende i anslutning till Kinnaborg på-
går och nämnden återkommer med en mer detaljerad tidplan när den finns 
framme, samt att färdigställande år 2025 bedöms kvarstå.  

 

Ärendet 
Äldreomsorgsnämnden har i beslut 2022-06-20, § 51, begärt att Teknik- och ser-
vicenämnden redovisar en tidplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, senast 
den 15 augusti 2022.  

Teknik- och serviceförvaltningen har inlett en dialog med Marks bostads AB om in-
vesteringskostnad och hyresnivå för att komplettera den förstudie som är gjord och 
kunna fatta beslut i rätt ordning. Enligt äldreomsorgsnämndens behov och kommu-
nens lokalförsörjningsplan skall etapp 1 av äldreboende på Kinnaborg färdigställas 
år 2025 och detta år kvarstår i planeringen.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 augusti 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 73, och då föresla-
git att färdigställande av förstudien avseende äldreboende i anslutning till Kinna-
borg pågår och nämnden återkommer med en mer detaljerad tidplan när den finns 
framme, samt att färdigställande år 2025 bedöms kvarstå. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Äldreomsorgsnämnden 

________ 
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§ 95/2022   Dnr: TSN 2018-257 290 

Förskola i Sätila- godkännande av förstudie 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden 
för information.  

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för 
ytterligare förskoleplatser i Sätila. 

Teknik- och servicenämnden förtydligar att förstudien enbart är en illustration och 
oavsett storlek behöver antalet parkeringsplatser utredas vidare. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beställt förstudier av teknik- och servicenämnden avseende 
förskolor i flera orter samt Hyssnaskolan, KS § 116/2018. 

Delen som avser Sätilaområdet har arbetats med främst utifrån att finna ny place-
ring för förskola, vilket varit svårt och därför är huvudinriktningen från barn- och 
utbildningsnämnden att ersätta en befintlig förskola i Sätila med en ny som är 
större.  

Förstudien har således resulterat i några förslag på storlek och placering på befint-
lig tomt på Lisakullavägen i Sätila.  

Det finns även ett pågående planprogram som samhällsbyggnadsförvaltningen ar-
betar med. Detta är inte färdigställt och tidplan saknas.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 75, och få föresla-
git att Teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat 
med det underlag som saknas, förstudien och överlämnar densamma till Kommun-
styrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden för in-
formation.  

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för 
ytterligare förskoleplatser i Sätila. 

Ärendet har nu kompletterats. 

Teknik- och servicenämndens skrivelse, daterad 6 juni 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut: 
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Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden 
för information.  

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för 
ytterligare förskoleplatser i Sätila. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår en komplettering med att teknik- och servicenämnden 
förtydligar att förstudien enbart är en illustration och oavsett storlek behöver anta-
let parkeringsplatser utredas vidare. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och 
överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- 
och utbildningsnämnden för information.  

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för 
ytterligare förskoleplatser i Sätila. 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om Ekbergs (M) kompletteringsförslag om att 
teknik- och servicenämnden förtydligar att förstudien enbart är en illustration och 
oavsett storlek behöver antalet parkeringsplatser utredas vidare kan antas och fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Barn- och utbildningsnämnden för information. 

________ 
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§ 96/2022   Dnr: TSN 2018-260 290 

Hyssnaskolan- godkännande av förstudie 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till Barn- och utbildningsnämnden 
för information.  

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har beställt förstudier av teknik- och servicenämnden avseende 
förskolor i flera orter i kommunen samt Hyssnaskolan, KS §116/2018. 

Den del av uppdraget som avser Hyssna startade som en gemensam förstudie för 
både skola och förskola i Hyssna, men då skolverksamheten inte hade möjlighet att 
avsätta resurser för förstudien så har förstudierna för de olika verksamheterna fär-
digställts separat.  

Förstudien har resulterat i ett om- och tillbyggnadsförslag av befintliga skolan för 
att den skall rymma ca 200 elever. Som ett parallellt spår för att få en jämförelse 
har det översiktligt studerats att riva enplansbyggnader och bygga en större två-
plansbyggnad.  

De båda alternativen har kalkylerats och om- och tillbyggnadsalternativet ger lägre 
kapitalkostnader medan nybyggnadsalternativet ger lägre driftkostnader.  

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 76, och då föresla-
git att och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat med det 
material som saknas, förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen 
för vidare handläggning och till Barn- och utbildningsnämnden för information. 

Ärendet har nu kompletterats. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till Barn- och utbildningsnämnden 
för information. 

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

 



Sida 29(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-09-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och 
överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till Barn- 
och utbildningsnämnden för information och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 
Barn- och utbildningsnämnden för information. 

________ 
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§ 97/2022   Dnr: TSN 2020-138 101 

Deltagande på distans vid sammanträden för teknik- och ser-
vicenämndens arbetsutskott 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med le-
damöter närvarande på distans. Beslutet gäller till och med 31 december 2022. 

Ärendet 
Covid-19 har fortsatt påverkan i samhället och dess utveckling är fortsatt osäker. 
De förtroendevalda i teknik- och servicenämndens arbetsutskott bör därför ha möj-
lighet att vid behov delta på utskottets sammanträden på distans. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 augusti 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 77, och då föresla-
git att teknik- och servicenämnden tillåter att arbetsutskottet har sammanträden 
med ledamöter närvarande på distans. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

________ 
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§ 98/2022   Dnr: TSN 2022-526 

Delårsrapport 2022 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Delårsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns. 

Teknik- och servicenämnden noterar att det finns en besparingseffekt inom 
gata/parkverksamheten genom nedsläckning av del av gatubelysningen och förvalt-
ningen får i uppdrag att utreda detta vidare. 
 
Framställan till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden informerar kommunstyrelsen om att ökade elkostna-
der kommer leda till ett underskott inom gatuverksamheten på 1,2 mnkr, som inte 
prognosticerats i aprilrapporten. Teknik- och servicenämnden begär därmed att få 
gå med underskott med motsvarande belopp, utöver det av kommunfullmäktige be-
slutade överskridandet av nämndens budget med 9,3 mnkr. 

För att säkerställa framtida vattenkvalitet och förbättra reningsprocessen i Risängs 
vattenverk begär teknik- och servicenämnden för projekt 13576 Ombyggnation 
lågreservoar Risäng vattenverk en utökning av beräknad investeringsbudget med 
5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr till totalt 15 mnkr. 
 
Teknik- och servicenämnden efterfrågar ett principbeslut för hanteringen av de 
ökande matpriserna. 
 

Ärendet 
Delårsrapporten innehåller en rapport över teknik- och servicenämndens ekonomi 
och verksamhet efter andra tertialet 2022 samt en prognos för helåret. 

Flera verksamhetsområden har drabbats av kostnadsökningar som en konsekvens 
av bland annat pandemin och kriget i Europa. Leverantörer aviserar för ytterligare 
prisökningar på livsmedel som motsvarar i snitt ca 10 %. I likhet med övriga Sve-
rige påverkas lokalförsörjning av de prisökningar och den oro som kan ses inom 
byggsektorn och för energikostnader. Verksamheten ser kraftigt ökade elkostnader 
som påverkar prognosen för lokalförsörjning och VA-verksamheten. Priset ökar 
för slam- och kärlhämtning. Ökade byggkostnader påverkar många investeringspro-
jekt och inkommande anbud är ofta mycket högre än kalkylerat.  

Ärendets behandling 
Delårsrapport 2022 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut: 
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Delårsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns. 

Framställan till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden informerar kommunstyrelsen om att ökade elkostna-
der kommer leda till ett underskott inom gatuverksamheten på 1,2 mnkr, som inte 
prognosticerats i aprilrapporten. Teknik- och servicenämnden begär därmed att få 
gå med underskott med motsvarande belopp, utöver det av kommunfullmäktige be-
slutade överskridandet av nämndens budget med 9,3 mnkr. 

Teknik- och servicenämnden noterar att investeringsprojekt Risängs vattenverk till 
största delen kommer att utföras under 2023 och överskrida aktuell totalbudget på 
9,5 mnkr. Nämnden återkommer kring behovet av ombudgetering. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.  

För att säkerställa framtida vattenkvalitet och förbättra reningsprocessen i Risängs 
vattenverk begär teknik- och servicenämnden för projekt 13576 Ombyggnation 
lågreservoar Risäng vattenverk en utökning av beräknad investeringsbudget med 
5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr till totalt 15 mnkr. 
 
Teknik- och servicenämnden noterar att det finns en besparingseffekt inom 
gata/parkverksamheten genom nedsläckning av del av gatubelysningen och förvalt-
ningen får begär ett uppdrag att utreda detta vidare. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) med instämmande av Paul Brusk (L) föreslår att Teknik- och ser-
vicenämnden efterfrågar ett principbeslut för hanteringen av de ökande matpri-
serna. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Delårsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns. 

Teknik- och servicenämnden noterar att det finns en besparingseffekt inom 
gata/parkverksamheten genom nedsläckning av del av gatubelysningen och förvalt-
ningen får i uppdrag att utreda detta vidare. 
 

Framställan till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden informerar kommunstyrelsen om att ökade elkostna-
der kommer leda till ett underskott inom gatuverksamheten på 1,2 mnkr, som inte 
prognosticerats i aprilrapporten. Teknik- och servicenämnden begär därmed att få 
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gå med underskott med motsvarande belopp, utöver det av kommunfullmäktige be-
slutade överskridandet av nämndens budget med 9,3 mnkr. 

För att säkerställa framtida vattenkvalitet och förbättra reningsprocessen i Risängs 
vattenverk begär teknik- och servicenämnden för projekt 13576 Ombyggnation 
lågreservoar Risäng vattenverk en utökning av beräknad investeringsbudget med 
5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr till totalt 15 mnkr. 
 
Förslaget antas. 
 
Därefter ställer ordföranden frågan om Ekbergs (M) och Brusks (L) tilläggsförslag 
om att Teknik- och servicenämnden efterfrågar ett principbeslut för hanteringen av 
de ökande matpriserna kan antas och finner att så sker. 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 99/2022   Dnr: TSN 2022-55  

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och servicenämnden redogör kort för pågående och nyligen genomförda re-
kryteringar såsom bland annat projektledare lokalförsörjning, projektledare gata 
samt ytterligare en trafikingenjör och en parkingenjör. 

Vidare informeras kort om verksamhetsservice, lokalförsörjningens husmöten för 
bättre kommunikation i kommunhuset och Kinnaström samt uppdraget att ansvara 
för invigningen av Kinna resecentrum.  

Slutligen ges en kort information om det aktuella läget i den så kallade soptvis-
ten.Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 100/2022   Dnr: TSN 2022-54 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat från senaste styrgruppsmötet 
där man bland annat fick information om aktuell status för Kinna resecentrum och 
rivning Lyckeskolan. Vidare informerades styrgruppen om biblioteket i Horred, tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder Gästgivaregatan, villkoren för Skene avloppsrenings-
verk samt statusen för överföringsledningsprojektet avseende sträckorna Flo-
hult/Dyrenäs, Stjärnhult/Balltjärn/Lillaskog samt VA-utbyggnad Almered.  

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 101/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Lokal trafikföreskrift om förbud 
mot trafik med fordon på Borås-
vägen och Klockaregatan i sam-
band med evenemanget Mingla i 
Mark 

Trafikingenjör 2022-06-09 TSN 2022-388-1 

Tillstyrkande yttrande Mingla i 
Mark 

Trafikingenjör 2022-06-09 TSN 2022-359-2 

Tillstyrkande yttrande på remiss 
om Frimarknad, Skene 

Trafikingenjör 2022-06-09 TSN 2022-233-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2022-06-14 TSN 2022-207-4 

Tillstyrkande yttrande remissä-
rende TRV 2022/54460 

Trafikingenjör 2022-06-15 TSN 2022-356-3 

Tillstyrkande yttrande för torg-
möten i Kinna 

Trafikingenjör 2022-06-15 TSN 2022-244-2 

Tillstyrkande yttrande för som-
marfest i Fritsla 

Trafikingenjör 2022-06-15 TSN 2022-311-2 

Tillstyrkande yttrande för politisk 
sammankomst på torg i Kinna 
samt i Skene 

Trafikingenjör 2022-06-15 TSN 2022-370-2 

Avbrytande av upphandling Stat-
ionstankning 2022 ref nr 21/54 

Förvaltningschef 2022-06-16 TSN 2022-129-7 

Förlängning av avtal Vinterväg-
hållning 

förvaltningschef 2022-06-16 TSN 2019-143-73 

Godkännande av upphandling Di-
rektupphandling Beläggningsar-
beten ref nr. 22/74 

förvaltningschef 2022-06-16 TSN 2022-409-1 

Upphävande av teknik- och ser-
vicenämndens beslut från den 9 
juni 2022, § 72 

Ordföranden 2022-06-16 TSN 2022-383-3 

Ombyggnation av Sjöbyskolans 
gymnastikhall för biblioteksverk-
samhet 

Ordföranden 2022-06-16 TSN 2022-383-4 

Utfärdande av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2022-06-16 TSN 2022-176-5 

Tillstyrkande yttrande för place-
ring av betongblock på 
Sätraplan, Kinna 

Trafikingenjör 2022-06-20 TSN 2022-399-2 
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Tillstyrkande yttrande remissä-
rende TRV 2022/66939 

Trafikingenjör 2022-06-20 TSN 2022-419-2 

Tillstyrkande yttrande för torg-
möten i Kinna 

Trafikingenjör 2022-06-21 TSN 2022-420-2 

Lokal trafikföreskrift om förbud 
mot trafik med fordon på Borås-
vägen och Klockaregatan i sam-
band med evenemanget Som-
marfredag i Kinna 

Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-388-2 

Tillstyrkande yttrande för Som-
marfredag i Kinna 

Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-411-2 

Tillstyrkande yttrande för försälj-
ning av mat på Mor Kerstins 
torg, Kinna 

Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-400-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-262-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd  Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-314-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-247-5 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-297-4 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-281-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-22 TSN 2022-230-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-320-4 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-331-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-228-4 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-344-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-346-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-364-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-378-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-23 TSN 2022-379-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-397-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-441-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-343-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-421-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-429-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-396-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-413-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-403-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-06-29 TSN 2022-380-2 

Detaljplan Fritsla 5:34 - gransk-
ningsyttrande 

Ordförande 2022-06-30 TSN 2021-377-9 
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Generell tillstyrkan politiska par-
tiers ansökan om affischering 

Tj verksamhetschef 2022-07-01 TSN 2022-449-2 

Tillstyrkande yttrande torgmöten 
(V) Kinna 

Tj verksamhetschef 2022-07-01 TSN 2022-446-2 

Tillstyrkande yttrande torgmöten 
(V) i Skene 

Tj verksamhetschef 2022-07-01 TSN 2022-446-3 

Tillstyrkande yttrande valtält (S) Tj verksamhetschef 2022-07-01 TSN 2022-453-2 

Yttrande torgmöte (SD) Marks 
kommun 

Tj verksamhetschef 2022-07-01 TSN 2022-433-4 

Tillstyrkande yttrande i ärende 
arbetsområde Grovaliden 
A336.715/2022 

Trafikingenjör 2022-07-05 TSN 2022-398-2 

Tillstyrkande yttrande torgmöte 
(S) Hedbo 

Tj verksamhetschef 2022-07-07 TSN 2022-452-2 

Tillstyrkande yttrande torgmöte 
(C) A373.827/2022 

Tj verksamhetschef 2022-07-07 TSN 2022-450-2 

Tillstyrkande yttrande för uteser-
vering 

Trafikingenjör 2022-07-20 TSN 2022-333-2 

Marks kommuns föreskrifter om 
förbud mot trafik med fordon i 
samband med vägarbete på 
Grovaliden 

Trafikingenjör 2022-07-21 TSN 2022-422-1 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-07-29 TSN 2022-476-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-07-29 TSN 2022-498-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-07-29 TSN 2022-465-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-07-29 TSN 2022-459-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-07-29 TSN 2022-475-2 

Tillstyrkande yttrande för uteser-
vering i Kinna 

verksamhetschef 2022-08-03 TSN 2022-502-2 

Tillstyrkande yttrande affische-
ring Medborgerlig Samling, 

Tj verksamhetschef 2022-08-05 TSN 2022-512-2 

Tillstyrkande yttrande transport-
dispens 

Tj verksamhetschef 2022-08-08 TSN 2022-1-14 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-09 TSN 2022-317-3 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-09 TSN 2022-500-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-12 TSN 2022-499-2 

Tillstyrkande yttrande för motor-
träff med politisk inriktning 

Trafikingenjör 2022-08-19 TSN 2022-496-3 

Tilldelningsbeslut - Anläggnings-
tjänster VA-ledningar, vägar/GC-
vägar, annat anläggningsarbete 

Förvaltningschef 2022-08-25 TSN 2022-26-14 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-26 TSN 2022-402-4 
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Tilldelningsbeslut – Part-
neringstöd till tekniska verksam-
heten 

Förvaltningschef 2022-08-29 TSN 2022-237-9 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-30 TSN 2022-507-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-30 TSN 2022-509-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-30 TSN 2022-531-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd Trafikingenjör 2022-08-30 TSN 2022-532-2 

Godkännande av schaktning 
inom Skene vattenskyddsområde 

Projektledare VA-
verk 

2022-09-05 TSN 2022-516-3 

Beslut avseende förlängt hämt-
ningsintervall av sophämt-
ning/slam 2022/041 – 2022/058 

Enhetschef 2022-05-30 – 
2022-08-31 

 

Beslut avseende gemensamma 
sopbehållare 

Enhetschef 2022-06-22 – 
2022-06-23 

 

Beslut avseende uppehåll i sop-
hämtningen/slam 2022/150 – 
2022/206 

Enhetschef 2022-05-24 – 
2022-08-31 

 

Tilldelningsbeslut Löpande fastig-
hetsunderhåll Kyla 

Förvaltningschef 2022-04-12 TSN 2022-10-14 

Tilldelningsbeslut Löpande fastig-
hetsunderhåll Larm 

Förvaltningschef 2022-04-20 TSN 2022-11-15 

 

________ 
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§ 102/2022 

Redovisning av meddelanden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns. 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. -- Inbjudan Forum för barn och unga, Ungas delak-
tighet och inflytande, 15 oktober 2022. 

2. -- Inbjudan visning kartberättelse 

3. -- Initiativ Ängahagen 

4. -- Kf § 119/2022 – Sammanträdesplan 2023 för 
ksau, ks och kf 

5. -- Kf § 120/2022 – Förslag till politisk organisation 
för mandatperioden 2023-2026 

6. -- Kf § 121/2022 – Arvodesreglemente 

7. TSN 2021-662 Kf § 123/2022 – Styrsystem 

8. TSN 2022-471 Kf § 125/2022 – Vision Marks kommun 

9. TSN 2022-255 Kf § 126/2022 - Aprilrapport 

10. TSN 2022-264 Kf § 127/2022 – Fastställande reviderade ramar 
2023 

11. TSN 2022-102 Kf § 129/2022 – Policy jordbruksmark 

12. TSN 2018-50 Kf § 130/2022 – Skeneskolan 

13. -- Ks § 131/2022 – Styrdokument avseende parti-
politisk information och besök i kommunens 
verksamheter 

14. -- Ks § 132/2022 – Förlängning av deltagande på 
distans vid sammanträden med kommunstyrel-
sens arbetsutskotts 

15. TSN 2022-104 Månadsuppföljning TSN Maj 2022 

16. TSN 2022-104 Månadsuppföljning TSN Juni 2022 
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17. TSN 2022-283 Angående folkbiblioteket i Horred 

_______ 
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§ 103/2022   Dnr: TSN 2022-56 

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: 
 
 Förskola i Sätila – godkännande av förstudie 
 Hyssnaskolan – godkännande av förstudie 
 Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen 
 Detaljplan Folkskolan 15 - samrådsyttrande 
 Detaljplan Härkila 2:32 - samrådsyttrande 
 
 
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 
 
 

________ 

 

 

 

 


