
 Sida 1(44) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-11-10 

Tid:   kl. 13:30 – 17:40, Paus 14:40-14:55 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 

 (S) Pauli Kuitunen 

 (S) Tuula Vähäniemi 

 (C) Kent Persson 

 (C) Jessica Carlund 

 (L) Paul Brusk 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Jonas Elghorn tjänstgör för Tomas Ekberg (M) 

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

 (SD) Lennart Svensson 

 (SD) Mikael Ljunggren, § 129-156, kl 13:35 – 17:40 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Fredrik Turesson 

(S) Björn Kärrhage 

  

 Tjänstepersoner 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 126-156 

 Patrik Forsberg Enhetschef avfall § 128 

 David Grönbäck Projektledare § 129 

 Rebecca Wårfors Parkingenjör § 130 

 Amanda Öberg Trafikingenjör § 131-140 

 Anders Rehbinder Enhetschef 
gata/park 

§ 141-142 

 Erik Glansin Verksamhetschef 
lokalförsörjning 

§ 143-149 

 Annika Lennhager Lokalstrateg § 144-146 

 Katja Drugge  Förvaltare § 145-146 

 Thomas Poddig Enhetschef fastig-
het 

§ 148 

 Annie Höijer Administrativ för-
valtare 

§ 148 

 Ahmet Zejnulahu Projektledare § 149 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
kost- och städ 

§ 149-150 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 126-156 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

    

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen 2022-11-17, 17.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 126-156 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Instans 
Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-11-10, § 126-156 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-11-18 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-12-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 126 

Anmälan och prövning av jäv § 127 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun öppnar en 
lokal att ha som lager för överblivna möbler och liknande 

§ 128 

Ombyggnation lågreservoar Risängs vattenverk projekt 
13576 - förnyad begäran om igångsättningstillstånd samt 
utökad budget 

§ 129 

Utredning beträffande ansvarsfördelning för skötsel av skyd-
dad natur - remissvar 

§ 130 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun sänker 
hastigheten på Boråsvägen, sträckan Prästgatan - Gärdesvä-
gen. 

§ 131 

Svar på medborgarförslag om att binda ihop Björketorp med 
en cykelväg 

§ 132 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning gångväg mellan 
Äpplegatan och Pärongatan, Kinna 

§ 133 

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid Ström-
skolan 

§ 134 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun bygger en 
cykelväg mellan Sätila och Ramhulta 

§ 135 

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan 
Sätila och Ramhulta 

§ 136 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Sätila och 
Ramhulta 

§ 137 

Svar på medborgarförslag gällande Gång- och cykelbana till 
Hedgärdessjön 

§ 138 

Svar på medborgarförslag om gångväg och cykelbana till 
Hedgärdessjön från Skene 

§ 139 

Lokala trafikföreskrifter vid genomförandet av "Rätt fart i 
staden" i Skene 

§ 140 

Beläggningsarbeten - information § 141 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Elbesparing gatubelysning § 142 

Svar på medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid 
lilla entrén Kunskapens hus 

§ 143 

Rutin för återanvändning av material i byggprocesser § 144 

Ombyggnation Kullabyn - information § 145 

Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred § 146 

Underhållsbehov fastigheter - information § 147 

Elbesparingsåtgärder kommunala fastigheter - information § 148 

Kinna resecentrum - information § 149 

Förändringar av matlådan Gomiddas produktion i egen regi § 150 

Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult - förändring av medfinansie-
ring 

§ 151 

Styrgruppsinformation § 152 

Personal- och verksamhetsinformation § 153 

Redovisning av delegationsbeslut § 154 

Redovisning av meddelanden § 155 

Beaktande av barnkonventionen - analys § 156 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126/2022    

Förändring av ärendelistan 

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

- Lokala trafikföreskrifter vid genomförandet av ”Rätt fart i staden” i Skene 
- Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred 
- Kinna resecentrum – information 
- Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult – förändring av medfinansiering 
- Fråga om beläggningsarbeten 

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

- Lokala trafikföreskrifter vid genomförandet av ”Rätt fart i staden” i Skene 
- Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred 
- Kinna resecentrum – information 
- Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult – förändring av medfinansiering 
- Fråga om beläggningsarbeten 

Förslaget antas. 

________ 

 

 

 

  



Sida 7(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127/2022 

Anmälan och prövning av jäv 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128/2022   Dnr: TSN 2017-115 296 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun öppnar en lo-
kal att ha som lager för överblivna möbler och liknande 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Medborgarförslaget om att öppna en lokal att ha som lager för överblivna möbler 
och liknande anses besvarat genom att barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 november 2022 startar en ny enhet för möbelcirkulation. 

 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Marks kommun öppnar en lokal att ha som lager 
för överblivna möbler och liknande. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har hanterat ärendet den 27 oktober 2022, § 102, och då föreslagit 
att medborgarförslaget om att öppna en lokal att ha som lager för överblivna möb-
ler och liknande anses besvarat genom att barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 november 2022 startar en ny enhet för möbelcirkulation. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och den omorganisation som 
gjorts sedan förslaget lämnades in. 

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 
Förslagsställaren 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129/2022   Dnr: TSN 2017-243 3411 

Ombyggnation lågreservoar Risängs vattenverk projekt 13576 - 
förnyad begäran om igångsättningstillstånd samt utökad bud-
get 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för projekt 13576 Om-
byggnation lågreservoar Risäng vattenverk under förutsättning att kommunfullmäk-
tige beviljar den sedan tidigare överlämnade begäran om utökning av beräknad in-
vesteringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr 
till totalt 15 mnkr för 2023. 
 

Ärendet 
Risängs vattenverk har mikrobiologisk tillväxt i lågreservoaren vilket ökar risken för 
konsumenterna. Reningsprocessen är undermålig och behöver förbättras för att sä-
kerställa framtida vattenkvalitet.  

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott, 1 oktober 2020, § 101. 

Teknik- och servicenämnden, 15 oktober 2020, § 117. 

Kommunstyrelsen, 6 maj 2021, § 88. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Arbetsutskottet har hanterat ärendet den 27 oktober 2022, § 101 och då föreslagit 
att teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för projekt 13576 
Ombyggnation lågreservoar Risäng vattenverk under förutsättning att kommunfull-
mäktige beviljar den sedan tidigare överlämnade begäran om utökning av beräknad 
investeringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr 
till totalt 15 mnkr för 2023. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och att förvaltningen i sam-
band med delårsrapport 2022 till kommunstyrelsen framförde en begäran om utö-
kad budget för projektet. 

Frågor ställs och får svar. 

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

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130/2022   Dnr: TSN 2022-614 

Utredning beträffande ansvarsfördelning för skötsel av skyd-
dad natur - remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden förespråkar att man även fortsättningsvis får ansvaret 
för de uppgifter man har idag enligt miljöbalken (1998:808) vad avser förvaltning 
och skötsel av kommunens natur- och kulturreservat inklusive naturminnen. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020, § 199, att ge kommunsty-
relsen i uppdrag att utreda och komma med förslag på vilken nämnd som i framti-
den ska ha ansvar för att beställa skötsel av skyddad natur. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott har den 28 september 2022, § 229, beslutat remittera utredningen be-
träffande ansvarsfördelningen för skötsel av skyddad natur till teknik- och service-
nämnden, miljönämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Svar på remissen ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 30 no-
vember 2022. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 103, och då föresla-
git att teknik- och servicenämnden förespråkar att man även fortsättningsvis får 
ansvaret för de uppgifter man har idag enligt miljöbalken (1998:808) vad avser för-
valtning och skötsel av kommunens natur- och kulturreservat inklusive naturmin-
nen. 

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 
Kommunstyrelsen 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131/2022   Dnr: TSN 2020-405 512 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun sänker has-
tigheten på Boråsvägen, sträckan Prästgatan - Gärdesvägen. 

Teknik- och servicenämndens beslut 
En tillfällig hastighetsdämpande åtgärd är utförd, men teknik- och servicenämnden 
ser att mer permanenta åtgärder kan behövas, vilket kommer att tas med det i det 
löpande trafiksäkerhetsarbetet. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag framfört önskemål om sänkt hastighet på Borås-
vägen i Kinna, mellan Prästgatan och Gärdesvägen då många bilar och motorcyklar 
kör alldeles för fort. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 105, och då föresla-
git att en tillfällig hastighetsdämpande åtgärd är utförd, men teknik- och service-
nämnden ser att mer permanenta åtgärder kan behövas, vilket kommer att tas 
med det i det löpande trafiksäkerhetsarbetet. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) yrkar bifall till förslaget. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 132/2022   Dnr: TSN 2020-406 312 

Svar på medborgarförslag om att binda ihop Björketorp med en 
cykelväg 

Teknik- och servicenämndens beslut 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Skenebo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun binder ihop Björ-
ketorp med en cykelväg och då förslagsvis från Bäckängsvägen i Berghem längs 
järnvägen för anslutning vid Marknadsvägen och vidare mot Rv 41. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 106, och då föresla-
git att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Paul Brusk (L) yrkar bifall till förslaget. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  

________ 
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§ 133/2022   Dnr: TSN 2020-501 317 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning gångväg mellan 
Äpplegatan och Pärongatan, Kinna 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Medborgarförslaget antas. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun beslutar om gatu-
belysning på gångvägen mellan Äpplegatan och Pärongatan. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 107, och då föresla-
git att medborgarförslaget antas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 134/2022   Dnr: TSN 2019-145 512 

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid Strömskolan 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden är positiv till medborgarförslaget och teknik- och ser-
viceförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten till parkerings- och stannan-
deförbud längs sträckan och i samband med det se över hela trafiksituationen i an-
slutning till skolan. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har skickat in ett medborgarförslag om trafiksituationen runt Strömsko-
lan i Kinna. Enligt förslagsställaren råder det kaos i området. 

Parkering framför skolan täcker hela sträckan från ”taxiplats”, övergångsställe och i 
direkt anslutning till korsningen med Kyrkogatan. Folk, barn rusar ut. Dörrar far 
upp. Enligt förslagsställaren är det en skymd 90-graderskurva som är förenat med 
livsfara.  

Förslag: Stoppförbud på hela gällande sträcka i båda körriktningar. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 104, och då gett 
teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde revidera 
svaret enligt mötets diskussioner samt överlämnat ärendet till teknik- och service-
nämnden utan förslag till beslut.  

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 2 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiv till medborgarförslaget och teknik- och ser-
viceförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten till parkerings- och stannan-
deförbud längs sträckan och i samband med det se över hela trafiksituationen i an-
slutning till skolan. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Carlund (C) med instämmande av Pär-Erik Johansson () yrkar bifall till för-
slaget om att teknik- och servicenämnden är positiv till medborgarförslaget och 
teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten till parke-
rings- och stannandeförbud längs sträckan och i samband med det se över hela tra-
fiksituationen i anslutning till skolan. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden är positiv till medborgarförsla-
get och teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten till 
parkerings- och stannandeförbud längs sträckan och i samband med det se över 
hela trafiksituationen i anslutning till skolan. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 135/2022   Dnr: TSN 2020-408 312 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun bygger en cy-
kelväg mellan Sätila och Ramhulta 

Teknik- och servicenämndens beslut 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har föreslagit att Marks kommun bygger en cykelväg mel-
lan Sätila och Ramhulta, vilket skulle möjliggöra för unga att cykla till Sätila för 
skola, socialt umgänge eller träning. Det skulle även möjliggöra för naturupplevel-
ser. 

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 108, och då föresla-
git att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 136/2022   Dnr: TSN 2021-478 

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan 
Sätila och Ramhulta 

Teknik- och servicenämndens beslut 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
En kommunmedborgare har föreslagit att Marks kommun bygger en cykelväg mel-
lan Sätila och Ramhulta, vilket skulle möjliggöra för unga att cykla till Sätila för 
skola, socialt umgänge eller träning. Det skulle även möjliggöra för naturupplevel-
ser. 

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 109, och då föresla-
git att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 137/2022   Dnr: TSN 2022-602 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Sätila och Ram-
hulta 

Teknik- och servicenämndens beslut 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har föreslagit att Marks kommun bygger en cykelväg mel-
lan Sätila och Ramhulta, vilket skulle möjliggöra för unga att cykla till Sätila för 
skola, socialt umgänge eller träning. Det skulle även möjliggöra för naturupplevel-
ser. 

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 110, och då föresla-
git att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 138/2022   Dnr: TSN 2021-117 312 

Svar på medborgarförslag gällande Gång- och cykelbana till 
Hedgärdessjön 

Teknik- och servicenämndens beslut 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun anlägger en gång- 
och cykelbana till Hedgärdessjön både för att öka möjligheten för fler att nyttja 
Hedgärdessjön, men också för att kunna ta sig dit på ett säkert sätt. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 111, och då gett för-
valtningens i uppdrag att till nämndens sammanträde revidera svaret enligt mötets 
diskussioner och överlämnat ärendet till teknik- och servicenämnden utan förslag 
till beslut. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 2 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiva till utbyggnad av gång- och cykelväg till 
Hedgärdessjön, men då det idag saknas förutsättningar för anläggande av gång- 
och cykelväg på den aktuella sträckan samt med tanke på den positiva effekt de ut-
förda hastighetsdämpande åtgärderna fått avslås medborgarförslaget. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Kent Persson (C) föreslår att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen 
för gång-, cykel- och mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas till-
sammans med övriga förslag som inkommit. Härmed anses medborgarförslaget be-
svarat. 
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Paul Brusk (L) föreslår som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att undersöka 
kostnaden för att bredda vägen och därmed kunna anlägga en gång- och cykelväg. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om nämnden kan anta Brusks (L) tilläggsförslag om 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för att bredda vägen och 
därmed kunna anlägga en gång- och cykelväg och finner att så inte sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om Perssons (C) förslag om att i samband med 
revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mopedtrafik kommer 
den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga förslag som inkommit 
kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 139/2022   Dnr: TSN 2021-243 

Svar på medborgarförslag om gångväg och cykelbana till Hed-
gärdessjön från Skene 

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

Ärendet 
En Skenebo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun anlägger en gång- 
och cykelväg till Hedgärdessjön. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 112, och då gett för-
valtningens i uppdrag att till nämndens sammanträde revidera svaret enligt mötets 
diskussioner och överlämnat ärendet till teknik- och servicenämnden utan förslag 
till beslut. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 2 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiva till utbyggnad av gång- och cykelväg till 
Hedgärdessjön, men då det idag saknas förutsättningar för anläggande av gång- 
och cykelväg på den aktuella sträckan samt med tanke på den positiva effekt de ut-
förda hastighetsdämpande åtgärderna fått avslås medborgarförslaget 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Kent Persson (C) föreslår att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen 
för gång-, cykel- och mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas till-
sammans med övriga förslag som inkommit. Härmed anses medborgarförslaget be-
svarat. 
 
Paul Brusk (L) föreslår som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att undersöka 
kostnaden för att bredda vägen och därmed kunna anlägga en gång- och cykelväg. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om nämnden kan anta Brusks (L) tilläggsförslag om 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för att bredda vägen och 
därmed kunna anlägga en gång- och cykelväg och finner att så inte sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om Perssons (C) förslag om att i samband med 
revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mopedtrafik kommer 
den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga förslag som inkommit 
kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 140/2022   Dnr: TSN 2019-322 511 

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

Teknik- och servicenämndens beslut 
Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande.  
 
Inom ett område i Skene som anges på kartan (föreskrift 1463 2022:17) får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2022, då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att gälla. 

Teknik- och servicenämndens beslut från den 13 oktober 2022 § 110 upphävs. 

 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden beslutade den 13 oktober 2022 § 110 att genomföra 
del av de förändringar som hastighetsanalysen ”Rätt fart i staden” utmynnat i.  
Hastighetsöversynen var planerad att genomföras i Skene under år 2022. Men på 
grund av hög arbetsbelastning på förvaltningen har genomförandet av hastighetsö-
versynen skjutits framåt. Dock finns ett stort behov av trafiksäkerhetsåtgärder vid 
skolområdet i centrala Skene, varför vi genomför delar av översynen redan nu.  

Enligt beslutet från den 13 oktober 2022 skulle ikraftträdandedatum ha varit 1 no-
vember 2022. På grund av tekniska problem som uppstått då den beslutade före-
skriften skulle publiceras i Svensk trafikföreskriftsamling (STFS) bör nytt ikraftträ-
dandedatum för föreskriften ändras till den 15 december 2022.        

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande.  
 
Inom ett område i Skene som anges på kartan (föreskrift 1463 2022:17) får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2022, då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att gälla. 

Teknik- och servicenämndens beslut från den 13 oktober 2022 § 110 upphävs. 
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Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.  
 
Inom ett område i Skene som anges på kartan (föreskrift 1463 2022:17) får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 december 2022, då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att gälla. 

Teknik- och servicenämndens beslut från den 13 oktober 2022 § 110 upphävs. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Trafikverket 

Polisen 

________ 
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§ 141/2022   Dnr: TSN 2022-336 

Beläggningsarbeten - information 

Dagens sammanträde 
På fråga från Pär-Erik Johansson (M) informerar förvaltningen om att årets belägg-
ningsarbete senarelagts med anledning av att upphandlingen överklagades. Ett 
startmöte kommer att genomföras i slutet av oktober och beläggningsarbetena kan, 
om vädret tillåter, påbörjas V 47. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 142/2022   Dnr: TSN 2022-675 

Elbesparing gatubelysning 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka ytterligare elbespa-
ringsåtgärder som går att genomföra inom gatubelysning utan att äventyra säker-
heten och tryggheten inom gatuområdet. 

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydliggörande av 
behov av investeringsmedel för fortsatt utbyte till energibesparande armaturer i ga-
tubelysningen i Marks kommun inför budget 2024-2027. 

All julbelysning har under 2022 bytts ut till ny LED belysning och ytterligare bespa-
ringar inom julbelysningen anses inte behövas och julbelysningen blir därmed oför-
ändrad. 

Teknik- och service förvaltningen får i uppdrag att i nämndplan 2023 lägga till ett 
mål om att under 2023 minska elförbrukningen med 10 %. 

 

Ärendet 
Alla behöver hjälpas åt för att spara el och kommuner runt om i landet har exem-
pelvis beslutat släcka ner hela eller delar av gatubelysningen. Teknik- och service-
nämnden har gett teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förslag på vilka elbesparingar som Marks kommun kan vidta inom gatu- och julbe-
lysning.  

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen fortsatt fokus på utbyte till LED armatu-
rer och fortsatt utredning av möjliga besparingar med beaktande av säkerhets- och 
trygghetsaspekter. Vidare föreslår förvaltningen att några ytterligare besparingar 
inom julbelysning inte behövs främst med anledning av ny LED belysning med låg 
elförbrukning och kostnad samt den positiva effekten av att julbelysningen lyser 
upp platser lite extra under den mörkaste tiden på året. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 1 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka ytterligare elbespa-
ringsåtgärder som går att genomföra inom gatubelysning utan att äventyra säker-
heten och tryggheten inom gatuområdet. 
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Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydliggörande av 
behov av investeringsmedel för fortsatt utbyte till energibesparande armaturer i ga-
tubelysningen i Marks kommun inför budget 2024-2027. 

All julbelysning har under 2022 bytts ut till ny LED belysning och ytterligare bespa-
ringar inom julbelysningen anses inte behövas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår som tillägg att julbelysningen blir oförändrad samt att för-
valtningen får i uppdrag att i nämndplan 2023 lägga till ett mål om att under 2023 
minska elförbrukningen med 10 %. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda 
vilka ytterligare elbesparingsåtgärder som går att genomföra inom gatubelysning 
utan att äventyra säkerheten och tryggheten inom gatuområdet. 

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma med tydliggörande av 
behov av investeringsmedel för fortsatt utbyte till energibesparande armaturer i ga-
tubelysningen i Marks kommun inför budget 2024-2027. 

All julbelysning har under 2022 bytts ut till ny LED belysning och ytterligare bespa-
ringar inom julbelysningen anses inte behövas. 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden kan anta Peterssons (S) tilläggs-
förslag om att julbelysningen förblir oförändrad och finner att så sker. 

Slutligen ställer ordföranden frågan om nämnden kan anta Peterssons (S) förslag 
om att förvaltningen får i uppdrag att i nämndplan 2023 lägga till ett mål om att 
under 2023 minska elförbrukningen med 10 % kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

________ 
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§ 143/2022   Dnr: TSN 2019-404 315 

Svar på medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid 
lilla entrén Kunskapens hus 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget och tar med sig frågan i 
det kommande arbetet runt Kunskapens Hus. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har föreslagit att Marks kommun utökar cykelparkeringen vid lilla en-
trén på Kunskapens hus, då den inte anses räcka till under skoldagar. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 100, och då föresla-
git att teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget och tar med sig 
frågan i det kommande arbetet runt Kunskapens Hus. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 144/2022   Dnr: TSN 2022-521 

Rutin för återanvändning av material i byggprocesser 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Den av förvaltningen framtagna och godkända rutinen för återanvändning av 
material i byggprocesser anses uppfylla det uppdrag nämnden fått av kommunfull-
mäktige och kan härmed återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Ärendet 
I samband med budgetarbetet 2020-2023 ställde kommunfullmäktige krav på kom-
munen och kommunens nämnder att vidta olika åtgärder kring miljöarbetet. Tek-
nik- och servicenämnden fick i uppdrag att ta fram förslag på hur återanvändningen 
kan öka, inte minst vid nyinvesteringar. 

Teknik- och serviceförvaltningen, lokalförsörjning, har därför upprättat en rutin för 
återanvändning av material i byggprocessen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 september 2022 samt upp-
rättad och av verksamhetschefen fastställd rutin. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 oktober 2022, § 99, och då föreslagit 
att rutin för återanvändning av material i byggprocesser godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och som ett förtydligande fö-
reslås istället att den av förvaltningen framtagna och godkända rutinen för återan-
vändning av material i byggprocesser anses uppfylla det uppdrag nämnden fått av 
kommunfullmäktige och att ärendet härmed kan återrapporteras till kommunfull-
mäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att den av förvaltningen framtagna och godkända rutinen för 
återanvändning av material i byggprocesser anses uppfylla det uppdrag nämnden 
fått av kommunfullmäktige och ärendet kan härmed återrapporteras till kommun-
fullmäktige. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige för återrapportering 

________ 
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§ 145/2022   Dnr: TSN 2022-537  

Ombyggnation Kullabyn - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Befintliga lokaler behöver moderniseras och för att möta nya lagkrav gällande 
brandsäkerhet på äldreboenden kommer Marks Bostads AB att bygga om Kullabyn 
och installera sprinkler. Ombyggnationen omfattar även modernisering av befintligt 
kök med bland annat plats för vagnar och bakrum samt anpassning av personalut-
rymmen i källaren och ny tvättstuga.  

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 146/2022   Dnr: TSN 2022-383 

Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för hanteringen av lokal för biblioteks-
verksamheten i Horred. 

I början av 2021 sade fastighetsägaren upp hyresavtalet för omförhandling. Omför-
handlingen avslutades i oktober 2021 då en överenskommelse nåtts. Februari 2022 
erhåller förvaltningen en ny uppsägning för omförhandling och uppsägning genom-
fördes av förvaltningen den 31 mars 2022. 

Avstämningsmöte hölls med barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fri-
tidsförvaltningen redan under 2021. För närvarande arbetar kultur- och fritidsför-
valtningen med att ringa in lokalbehovet i Horred och dialoger med föreningar be-
räknas hållas i november. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 147/2022   Dnr: TSN 2022-688 

Underhållsbehov fastigheter - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för det pågående arbetet med att ta fram 
en underhållsplan. 

Marks kommun har ett kraftigt eftersatt underhåll av fastigheterna och kostnaderna 
för nödvändiga åtgärder kommer att öka över tid om inte rätt ekonomiska förut-
sättningar ges. 

Underhållsplanering är ett av de viktigaste redskapen för att få en överblick över 
fastighetsbeståndet, dess status och kommande underhållsbehov. Syftet med un-
derhållsarbetet är att bibehålla standarden i fastigheten och förebygga skador som 
kan uppstå till följd av eftersatt underhåll. Planen fungerar också som ett plane-
ringsverktyg där man utifrån informationen i databasen kan planera åtgärder både 
gällande utförande och ekonomi. 

Kvarvarande fastigheter och kompletteringar beräknas vara inlagda under första 
kvartalet 2023. Men underhållsplanen är ett levande dokument som ständigt behö-
ver uppdateras för att fylla sitt syfte. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 148/2022   Dnr: TSN 2022-676 

Elbesparingsåtgärder kommunala fastigheter - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Energibesparande åtgärder i lokaler utförs bland annat genom utbyte av ventilat-
ionsaggregat till mer effektiva system, solcellsinstallationer, smartare drift av kyl- 
och frysrum, installation av närvarodrift av belysning samt utbyte av belysning till 
ledteknik m.m. 

Anställda uppmanas bland annat att släcka efter sig när man lämnar ett rum, inte 
använda värmefläktar, köra fulla tvättmaskiner och vädra energimedvetet. 

Förvaltningen ser över ytterligare åtgärder för att spara energi och det kan då 
handla om att ta bort torkskåp på fritids, pausa uthyrning av bastur i egna fastig-
heter och minimera användandet av adventsljusstakar till endast gemensamhetsut-
rymmen. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 149/2022   Dnr: TSN 2022-225  

Kinna resecentrum - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Nya Kinna resecentrum ersätter den gamla stationsbyggnaden som stått på platsen 
sedan 1966 och är uppdelad i en mer sluten del som innehåller bl.a. kiosk, spelbu-
tik, cykelgarage och kund-wc samt en uppglasad och öppen del som innefattar 
själva vänthallen. 

Utvändigt finns ett nytt skärmtak som förbinder resecentrumets olika delar. Via 
detta leds man mellan stationsbyggnad, perrong och busstorg. Nedgången till 
gångtunneln och intilliggande hiss omfattas också av detta skärmtak. 

Valet av öppettider har viktats mot fler perspektiv och behov och har samråtts med 
bland annat destinationsutvecklare, polisen och kioskägarna. Sammanvägt föreslås 
därmed att resecentret ska vara öppet mellan kl. 05.00 – 20.00 måndag till fredag 
och mellan kl. 08.00 – 19.00 under lördag och söndag. Uppföljning och utvärdering 
med eventuellt behov av justering sker under 2023.  

I övrigt har man sett över frekvenser för lokalvård och fastighetsskötsel samt om 
servicen ska utföras i intern eller extern regi. Förutsättningar och resurser för att 
uppfylla behovet i egen regi saknas i dagsläget och avsikten är därmed att starta 
serviceuppdraget i extern regi under ett år. Genom uppföljning av serviceuppdraget 
kommer utvärdering av service i intern eller extern regi vara aktuellt under 2023. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 150/2022   Dnr: TSN 2022-595 

Förändringar av matlådan Gomiddas produktion i egen regi 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Teknik- och serviceförvaltningen producerar den kylda matlådan Gomidda i egen 
regi i köket på Kunskapens Hus i Skene. Volymen och behovet av matlådan till 
äldreomsorgens brukare i hemmen har successivt minskat sedan biståndsbedöm-
ningar för matlådor inom Socialförvaltningen förändrats.  

Sedan 2010 har matlådan producerats i egen regi och sedan 2014 i köket på Kun-
skapens Hus i Skene. Under åren fram till och med 2019, har antalet brukare varit 
stabilt med ett brukarantal om ca 140-190 brukare. Totalt har produktionen per år 
haft en volym om ca 45 000 – 50 000 matlådor.  

År 2020 reviderades bedömningen av bistånd för matlådor inom äldreomsorgsverk-
samheten. En konsekvens av ändrat bistånd är att kostverksamhetens produktions-
volymer successivt har minskat och antalet brukare är per september 2022,  
ca 85 st med en total volym om ca 20 000 – 22 000 matlådor.  

Av dessa matlådor är antalet brukare som behöver normalkost ca 55 st och specia-
lanpassad kost ca 30 st. 

Med anledning av minskat underlag/antal brukare har hemtjänsten från april 2020 
tagit över distributionen av samtliga matlådor till brukare inom kommunen. 

Volymen är avgörande för att kunna producera en effektiv matlåda och kostverk-
samheten bedömer att volymerna är för låga för att behålla produktionen på Kun-
skapens hus kök. 

Kostverksamheten har istället en kapacitet att inom de befintliga äldreomsorgskö-
ken på Lindäng i Skene, Solgård i Fritsla, Almäng i Fotskäl, Ekås i Horred och Kulla-
byn i Torestorp, producera den volymen av matlådor som kräver specialanpassning 
för ca 30 brukare. Det som då saknas är ytterligare kapacitet för de dryga 50-talet 
brukare som har normalkost.  

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 151/2022   Dnr: TSN 2014-91 312 

Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult - förändring av medfinansiering 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Den aktuella gcm-sträckan längs väg 1614 i Ubbhult finns, med prioritet 1, med i 
den av kommunfullmäktige antagna trafiksäkerhetsplanen för Marks kommun.   
Teknik- och servicenämnden ser fortfarande ett behov av att prioritera sträckan. 
 
Eftersom teknik- och servicenämnden inte har driftsmedel för att medfinansiera den 
utökade kostnaden för berörda sträckan med nu aviserade ca 1 050 tkr överlämnas 
ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.  

 

Ärendet 
Ärendet går tillbaka till hösten 2014 då ett omarbetat planprogram för Ubbhult var 
ute på samråd. För att planen skulle kunna förverkligas krävdes en gcm-väg genom 
Ubbhult. Efter att Marks kommun år 2016 spelat in behovet av en gcm-väg längs 
väg 1614 genom Ubbhult beviljade Trafikverket en medfinansiering för en sträcka 
på ca 650 meter.  

I maj 2019 meddelade Trafikverket att projektet med etapp 1 var försenat. Året 
därpå aviserade Trafikverket att kostnaden för projektet ökat och i början av mars 
redovisades en kalkyl där kostnaden för kommunens del ökat från tidigare be-
dömda totalt 1 800 tkr till totalt 3 740 tkr. Då teknik- och servicenämnden inte 
hade driftsmedel för att medfinansiera den berörda sträckan överlämnades ett 
ärende till kommunstyrelsen, Dnr: TSN 2014-91 312 TSN § 74/2021. Kommunsty-
relsen fattade beslut om att medfinansiera den aktuella sträckan år 2021 med åter-
stående kostnadsprognos om ca 2 900 tkr genom kommunreserven under förut-
sättning att kommunfullmäktige ökade kommunreserven i samband med beslut om 
aprilrapporten, Dnr: KS 2021-387, Ks § 139/2021, vilket kommunfullmäktige 
gjorde.  

Under hösten 2021 medfinansierade kommunen projektet med drygt 600 tkr. Där-
efter har projektet ytterligare försenast från Trafikverkets sida pga. brist på pro-
jektledare och konsulter. I oktober aviserade trafikverket att projektet är igång igen 
och på väg ut på granskning samt att en ytterligare fördyrning skett med ca 1 050 
tkr för kommunens del med anledning av dyrare produktionskostnader kopplat till 
indexuppräkningar.  

Eftersom teknik- och servicenämnden inte har driftsmedel för att medfinansiera den 
utökade kostnaden för berörda sträckan med nu aviserade ca 1 050 tkr överlämnas 
ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
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Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 3 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den aktuella gcm-sträckan längs väg 1614 i Ubbhult finns, med prioritet 1, med i 
den av kommunfullmäktige antagna trafiksäkerhetsplanen för Marks kommun.  
Teknik- och servicenämnden ser fortfarande ett behov av att prioritera sträckan. 
 
Eftersom teknik- och servicenämnden inte har driftsmedel för att medfinansiera den 
utökade kostnaden för berörda sträckan med nu aviserade ca 1 050 tkr överlämnas 
ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ken Persson (C) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att den aktuella gcm-sträckan längs väg 1614 i Ubbhult finns, 
med prioritet 1, med i den av kommunfullmäktige antagna trafiksäkerhetsplanen 
för Marks kommun. Teknik- och servicenämnden ser fortfarande ett behov av att 
prioritera sträckan.  

Eftersom teknik- och servicenämnden inte har driftsmedel för att medfinansiera den 
utökade kostnaden för berörda sträckan med nu aviserade ca 1 050 tkr överlämnas 
ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
kommunstyrelsen 

________ 
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§ 152/2022   Dnr: TSN 2022-54 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för senaste styrgruppsmötet där man 
bland annat fick information om aktuell status för Kinna resecentrum, om- och till-
byggnad av Kaskad samt rivning av Lyckeskolan och Skeneskolans idrottshallar. 

Vidare informerades kort om det aktuella läget för överföringsledningsprojektet och 
då bland annat för delarna Almered, Flohult/Dyrenäs samt Stjärnhullt/Ballt-
järn/Lillaskog. 

Slutligen informerades kort om pågående åtgärder på bron över Häggån vid Källäng 
samt byggnation av utjämningsmagasin vid en avloppspumpstation i Sätila. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 153/2022   Dnr: TSN 2022-55  

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om pågående och genomförda rekryte-
ringar avseende kommunikatör, administratör, utredare, parkingenjör och trafi-
kingenjör. För tjänsten som kommunikatör har det kommit in 41 ansökningar och 
intervjuer ska nu genomföras. 

Verksamhetsmässigt är den ekonomiska prognosen i oktober ca 3,7 mnkr bättre än 
i delårsbokslutet. Förbättringen finns främst inom lokalförsörjning men även gator 
och parker har förbättrat sin prognos. Prognosen för kost- och städ har däremot 
gått åt andra hållet och försämrats jämfört med prognosen i delårsrapporten. 

Slutligen informeras kort om den så kallade soptvisten. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 154/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Bifall ansökan om transport-
dispens 

Trafikingenjör 2022-10-06 TSN 2022-582-4 

Tillstyrkande yttrande för 
gospelkonsert på Sätraplan, 
Kinna 

Trafikingenjör 2022-10-07 TSN 2022-600-2 

Utfärdande PRH Trafikingenjör 2022-10-11 TSN 2022-505-4 

Utfärdande PRH Trafikingenjör 2022-10-11 TSN 2022-594-2 

Tillstyrkande yttrande för 
byggetablering Rättarega-
tan, Kinna 

Trafikingenjör 2022-10-12 TSN 2022-633-2 

Avtalsförlängning mattrans-
porter och matdistributions-
tjänster 

Förvaltningschef 2022-10-12 TSN 2020-312 
055-23 

Marks kommuns föreskrifter 
om förbud att parkera på 
Grovaliden 

Trafikingenjör 2022-10-17 TSN 2022-652-1 

Utfärdande PRH Trafikingenjör 2022-10-17 TSN 2022-640-2 

Utfärdande PRH Trafikingenjör 2022-10-17 TSN 2022-639-2 

Beslut PRH Trafikingenjör 2022-10-17 TSN 2022-599-2 

Lokal trafikföreskrift om for-
donstrafik förbjuden Gull-
bergsvägen, Kinna 

Trafikingenjör 2022-10-20 TSN 2022-660-1 

Bifall transportdispens TRV 
2022/114619 

Trafikingenjör 2022-10-24 TSN 2022-666-3 

Beslut PRH Trafikingenjör 2022-10-27 TSN 2022-591-2 

Beslut PRH Trafikingenjör 2022-10-27 TSN 2022-623-2 

Yttrande remiss 
A604.868/2022 

Trafikingenjör 2022-10-27 TSN 2022-670-2 

Tilldelningsbeslut Förvaltningschef 2022-11-01 TSN 2021-616-16 

Beslut avseende förlängt 
hämtningsintervall av sop-
hämtning/slam 2022/070 – 
2022/078 

Enhetschef utred-
ning/marknad 

2022-10-07 – 
2022-10-20 

-- 
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Beslut avseende uppehåll i 
sophämtningen/slam 
2022/230 – 2022/241 

Enhetschef utred-
ning/marknad 

2022-10-07 – 
2022-10-20 

-- 

 

________ 
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§ 155/2022 

Redovisning av meddelanden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. TSN 2018-257 290 BUN § 128/2022 - Yttrande över förstudier av 
nya förskolor i Sätila och Hyssna samt skola i 
Hyssna och tjänsteskrivelse, daterad 14 oktober 
2022. 

2. TSN 2022-684 BUN § 129/2022 – Förstudie Stommenskolan 

3. TSN 2022-104 Ekonomisk rapport per den 30 september 2022 
för teknik- och servicenämnden. 

4. TSN 2022-104 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2022 för 
teknik- och servicenämnden. 

5. TSN 2022-427 ÄN § 82/2022 – Information om tidplan för in-
stallering av sprinklers på vård- och omsorgsbo-
enden 

________ 

 

 

  



Sida 44(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-11-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156/2022   Dnr: TSN 2022-56 

Beaktande av barnkonventionen - analys 
Ärendet 

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

Dagens sammanträde 
Aktuella ärenden: 
 
 Svar på medborgarförslag om att Marks kommun sänker hastigheten på 

Boråsvägen, sträckan Prästgatan – Gärdesvägen 
 Svar på medborgarförslag om gatubelysning på gångväg mellan Äpple-

gatan och Pärongatan, Kinna 
 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid Strömskolan 
 Svar på medborgarförslag om att Marks kommun bygger en cykelväg 

mellan Sätila och Ramhulta 
 Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Sätila och 

Ramhulta 
 Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Sätila och Ramhulta 
 Svar på medborgarförslag gällande gång- och cykelbana till Hedgär-

dessjön 
 Svar på medborgarförslag om gångväg och cykelbana till Hedgär-

dessjön från Skene 
 Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av ”Rätt fart i staden” i 

Skene 
 Svar på medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid lilla entrén 

Kunskapens Hus 
 Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult – förändring av medfinansiering 
 
 
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 
 
 

________ 

 

 

 


