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§ 1/2021 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärende läggs till ärendelistan: 
 
- Öppettider Skene Skogs återvinningscentral - information 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande punkt tillförs ärendelistan: 
 
- Öppettider Skene Skogs återvinningscentral - information 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 2/2021  

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
 
________ 
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§ 3/2021 Dnr 2020-487 055 

Upphandling vattenmätarbyte som tjänst – godkännande av upp-
handlingsdokument 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet godkänns. 
 

Ärendet 
Vattenmätartjänsterna avser nyuppsättning av vattenmätare, revisionsbyten 
av befintliga vattenmätare, byte och kontroll eller dylikt av vattenmätare vid 
driftstopp- och störningar samt omplombering av vattenmätare. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 januari 2021. 
 
Upphandlingen om fattar perioden 2021-04-01 – 2022-03-31 med möjlighet 
till förlängning 1 + 1 + 1 år. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingsdokumentet godkänns. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet godkänns och finner att så 
sker. 
 
________ 
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§ 4/2021 Dnr 2020-21 0521 

Upphandling vattenmätare – ringkolvmätare inkl patronbackventil – 
godkännande av upphandlingsdokument 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet godkänns. 
 

Årendet 
Upphandlingen avser Vattenmätare - Ringkolvmätare inklusive patronback-
ventil för dricksvatten (kallvatten) 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 januari 2021. 
 
Upphandlingen omfattar perioden 2021-04-01 – 2022-03-31 med möjlighet 
till förlängning 1 + 1 + 1 år. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingsdokumentet godkänns. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet godkänns och finner att så 
sker. 
 
________ 
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§ 5/2021 Dnr 2020-438 312 

Medborgarförslag om trottoar längs vägen mellan Öresjövägen och 
Älvseredsvägen 

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

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 22 december 
2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då väg 1526 inte är kommunal utan statlig. Kom-
munen har och kommer fortsatt att i lämpliga sammanhang verka för en 
bättre trafiklösning på föreslagen sträcka. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Kent Persson (C) föreslår att då det är Trafikverket som är väghållare för stat-
liga väg 1526 kan inte Marks Kommun fatta beslut om utbyggnad av gång- 
och cykelväg. Teknik- och servicenämnden ser ändå positivt på medborgar-
förslaget och till regionen har Marks kommun listat denna utbyggnad till nr 2 i 
en prioritetsordning för gång- och cykelvägar längs statliga vägar. Härmed 
anses medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet an-
tar Perssons (C) förslag till beslut. 
 
________ 
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§ 6/2021 Dnr 2020-455 511 

Lokal trafikföreskrift om parkering förbjuden Trumpetgatan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
På den särskilt anordnade vändplatsen i västra änden av Trumpetgatan i 
Skene får fordon inte parkeras. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 januari 2021. 
 

Ärendet 
Det saknas beslut om parkeringsförbud på Trumpetgatans vändplats.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 21 december 2021. 
 
För att vändplatsen skall kunna fungera som avsett och parkeringsövervakas 
bör lokal trafikföreskrift antas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
På den särskilt anordnade vändplatsen i västra änden av Trumpetgatan i 
Skene får fordon inte parkeras. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 januari 2021. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
På den särskilt anordnade vändplatsen i västra änden av Trumpetgatan i 
Skene får fordon inte parkeras. 
 
Denna författning träder i kraft den 18 januari 2021. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 7/2021 Dnr 2020-439 312 

Medborgarförslag om pumpstation för cyklar 

 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
 
En cykelpumpstation sätt upp på prov vid Kinnaströmsfastigheten för att där-
efter utvärderas. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  
 

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 22 december 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget om att placera cykelpumpar i kommunens tätorter avslås. 
Frågan om att placera ut cykelpumpar på strategiska platser tas istället med 
som en del i det cykelfrämjande arbetet i kommande utredningar.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Paul Brusk (L) föreslår att en cykelpumpstation sätts upp på prov vid 
Kinnaströmsfastigheten för att därefter utvärderas. Medborgarförslaget anses 
härmed besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet an-
tar Brusks (L) förslag om att sätta upp en cykelpumpstation på prov vid 
Kinnaströmsfastigheten för att därefter utvärderas. 
 
________ 
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§ 8/2021 Dnr 2020-506 814 

Regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län – remiss 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Teknik- och servicenämnden ser positivt på att Länsstyrelsen Västra Götaland 
har tagit fram en regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götaland och 
anser att det utgör en bra grund för det fortsatta kommunala arbetet. Nämn-
den har i övrigt inget att tillägga.  
 

Ärendet 
Länsstyrelsen Västra Götaland har upprättat ett förslag till regional handlings-
plan för friluftslivet. Marks kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över för-
slaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått det samordnande uppdraget 
för remissvaret och de har nu vänt sig till teknik- och servicenämnden samt 
till kultur- och fritidsnämnden för att inhämta synpunkter på förslaget. Syn-
punkterna ska vara inkomna senast 25 januari.   

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 januari 2021. 
 
Om det framöver skulle visa sig finnas behov av att ta fram styrdokument 
kring kommunens arbete med grön infrastruktur skulle den regionala hand-
lingsplanen för friluftslivet i Västra Götalands län utgöra en god utgångspunkt 
för att förtydliga hur kommunen kan arbeta med grönytor utifrån friluftslivets 
perspektiv.  
 
Flera av de förslag på åtgärder som nämns i handlingsplanen utgör goda och 
konkreta exempel på möjliga tillvägagångssätt för kommunen att arbeta på 
för att främja ett aktivt friluftsliv. Många av åtgärderna skulle dock kräva 
samarbeten mellan kommunens olika nämnder och förvaltningar. På detta 
sätt utförs redan idag en del av åtgärderna.  
 
Handlingsplanen kan ses som ett viktigt hjälpmedel i det fortsatta arbetet 
både vad gäller konkret information samt för inspiration till vidareutveckling 
av arbetsmetoder.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden ser positivt på att Länsstyrelsen har tagit fram 
en regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götaland och anser att det ut-
gör en bra grund för det fortsatta kommunala arbetet. Nämnden har i övrigt 
inget att tillägga.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och föreslår även en re-
videring av tjänsteskrivelsen avseende utförande på uppdrag av andra nämn-
der. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår, efter revidering enligt dagens diskussioner, att Teknik- 
och servicenämnden ser positivt på att Länsstyrelsen Västra Götaland har ta-
git fram en regional handlingsplan för friluftsliv i Västra Götaland och anser 
att det utgör en bra grund för det fortsatta kommunala arbetet. Nämnden har 
i övrigt inget att tillägga.  
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 9/2021 Dnr 2020-523 214 

Detaljplan för Assberg 4:17, Skene – samråd  - information 

Dagens sammanträde 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat om samråd för detaljplan för Ass-
berg 4:17 i Skene. Detaljplanens syfte är att planlägga för bostäder och 
skydda befintlig kulturmiljö inom fastighet Assberg 4:17.  
 
Teknik- och servicenämnden har fått detaljplanen för yttrande och teknik- och 
serviceförvaltningen redogör på dagens sammanträde för de synpunkter man 
har på detaljplanen. 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 10/2021 Dnr 2020-409 294 

Blockhyra av Rydalsfastigheten – remiss 

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

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 december 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden föreslår att det genomförs en oberoende utred-
ning, av extern part, baserad på bland annat näringslivsaspekter, juridiska 
aspekter, belysning av båda parters perspektiv samt kommunens organisation 
och uppdrag. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår med instämmande av Pär-Erik Johansson (M) föl-
jande:  
 
Teknik- och servicenämnden konstaterar, enligt bifogade kalkyler och un-
derlag, att det inte är möjligt att genomföra önskad åtgärd med positiv effekt. 
I detta betänkande har teknik- och servicenämnden även tagit hänsyn till de 
olika driftsformerna samt reglementet inom den kommunala organisationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att arbetsutskot-
tet antar Ekbergs (M) förslag om att Teknik- och servicenämnden konstaterar, 
enligt bifogade kalkyler och underlag, att det inte är möjligt att genomföra 
önskad åtgärd med positiv effekt. I detta betänkande har teknik- och service-
nämnden även tagit hänsyn till de olika driftsformerna samt reglementet inom 
den kommunala organisationen.  
 
________ 
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§ 11/2021 Dnr 2019-59 303 

Mindre utökningar av verksamhetsområde för vatten- och avlopps-
försörjning 

 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
 
Mindre utökningar av verksamhetsområdena för vatten och spillvatten, date-
rade 2020-12-21, fastställs. 
 

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att mindre utökningar av verksamhetsområdena för vat-
ten och spillvatten, daterade 2020-12-21, fastställs. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 12/2021 Dnr 2017-138 303 

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

 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
 
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Vännåkra daterade 
2020-12-21 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställ och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetsområden för vatten och spillvatten i om-
rådet Vännåkra daterade 2020-12-21 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 13/2021 Dnr 2017-138 303 

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

 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
 
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Ubbhult daterade 
2020-12-21 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställ och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetsområden för vatten och spillvatten i om-
rådet Ubbhult daterade 2020-12-21 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 14/2021 Dnr 2021-3 002 

Delegationsordning för teknik- och servicenämnden – revidering nr 7 

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

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 januari 2020 samt upp-
rättat förslag till delegationsordning för teknik- och servicenämnden samt 
upprättat förslag till verkställighetsförteckning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delegationsordning, inklusive förteckning över ansvariga för administrativa 
ärenden som ej utgör delegationsbeslut, för teknik- och servicenämnden, re-
videring nr 7 fastställs. 
 
Verkställighetsförteckningen för teknik- och servicenämnden revideras enligt 
upprättat förslag. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att delegationsordning, inklusive förteckning över ansva-
riga för administrativa ärenden som ej utgör delegationsbeslut, för teknik- och 
servicenämnden, revidering nr 7 fastställs. 
 
Vidare föreslår ordföranden att verkställighetsförteckningen för teknik- och 
servicenämnden revideras enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 15/2021 Dnr 2020-112 456 

Öppettider vid Skene Skogs återvinningscentral – information 

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

 
 
 

 
 

 

 

 
 


