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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och servicenäm ndens arbetsutskot t
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Tid: k l.13: 30 – 15: 00

Plats: Digitalt via Netpublicator Video Meet

Beslutande: S Bo Petersson

C Kent Persson

L Paul Brusk

M Pär-Er ik Johansson

M Tomas Ekberg, t jänstgör för Bruno Engst röm (KD)

Övriga deltagare: Ej t jänstgörande ersät tare

S Pauli Kuitunen

S Tuula Vähäniemi

Tjänstepersoner

Marja-Leena Uit to Adolfsson Förvaltningschef § 48-59

Johan Er iksson Proj ekt tekniker § 50

Rebecca Wårfors Parkingenjör § 51-52

Amanda Öberg Gatuingenjör § 53

Christer Lundenius VA-handläggare § 55-57

Catarina Modin Näm ndsekretera
re

§ 48-59

Utses at t justera: Pär-Er ik Johansson (M)

Justeringens plat s och t id: Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-04-12, k l 17.30

Underskrifter:

Sekreterare § 48-59

Catarina Modin

Ordförande

Bo Petersson (S)

Justerande

Pär-Er ik Johansson (M)
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat . Justeringen har t illkännagivits genom anslag

I n st an s
Teknik- och servicenäm ndens arbetsutskot t

Sam m an t r äd esd at u m
2021-04-08, § 48-59

Dat u m fö r an slag s
u p p sät t an d e

2021-04-13
Dat u m f ö r an slag s
n ed t ag an d e

2021-05-05

För v ar in g sp la t s fö r p r o t o k o l l et

Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström

Un d er sk r i f t

______________________

Catar ina Modin
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Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan
§ 48/ 21

Anmälan och prövning av jäv
§ 49/ 21

Ut redning kr ing system lösning för insam ling av fet t från

hushåll

§ 50/ 21

Medborgarförslag om hundrastgård i Fr itsla
§ 51/ 21

Medborgarförslag om hundrastgård i Sät ila
§ 52/ 21

Remissvar styrdokum ent skyltning
§ 53/ 21

Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult - förändring av

medfinansiering

§ 54/ 21

Utökat planom råde för Detalj plan för del av Skene 72: 1 m fl,

Skene - sam rådsyt t rande

§ 55/ 21

Detal jplan för Vännåkra 2: 81 - sam rådsyt t rande
§ 56/ 21

Ny granskning av detaljplan för Lygnersvider 1: 31, Ubbhult -

granskningsyt t rande

§ 57/ 21

Energikostnader
§ 58/ 21

Försök med vaktmästare
§ 59/ 21
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§ 48/ 2021

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut
Följ ande ärende t illförs ärendelistan:

- Energikostnader
- Försök med vaktmästare

Dagens sammanträde
Ordföranden förslår at t följ ande ärenden t illförs ärendelistan:

- Energikostnader
- Försök med vaktmästare

Förslaget antas.

________
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§ 49/ 2021

Anmälan och prövning av jäv

Dagens sammanträde
Det förekom m er ingen anm älan om j äv.

________
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§ 50/ 2021 Dnr: TSN 2019-105 359

Utredning kring systemlösning för insamling av fett från
hushåll

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Marks komm un kom mer t illsammans med Marks Bostad AB genomföra et t
försök t ill insam ling av fet t inom två bostadsom råden.

Insamling kom mer at t genom föras genom at t m iljöskåp med sopkär l placeras
ut för insamling av förpackningar m ed fet t . Kärlen komm er därefter at t
t ransporteras t ill Skene Skogs återvinningscentral för töm ning i sam lingskär l
och förpackningen sorteras sedan t ill respekt ive frakt ion. Arbete m ed
transport av kär l, t ömning sam t sortering av förpackningar ut förs av
Naturvårdslaget .

Ärendet
Komm unfullmäkt ige har get t Teknik-och serviceförvaltningen i uppdrag at t
ut föra en ut redning kr ing problem et med igensat ta rör. Ut redningen ska ge
klarhet i metodik för om händertagandet av fet t sam t om fat tning och
finansier ing av åtgärden.

har sin bakgrund i m ot ionen från Bengt Ferm (M) daterad den 15 januar i
2019. Bengt Ferm (M) föreslår i m ot ionen at t Marks komm un ska dela ut
gängade plast t rat tar t ill alla hushållen i Marks kommun för at t kunna samla in
fet t i PET- flaskor.

Teknik- och serviceförvaltningen har undersökt och utvärderat t re olika
systemlösningar för insam ling av fet t som har samlas upp av hushåll.

1. [ 12] Förpackningen m ed insamlat fet t sorteras t ill restavfall, alt ernat ivt
läm nas in på Skene skog återvinningscent ral.

2. [ 12] Milj öskåp m ed sopkär l placeras ut vid st rategiska plat ser för
insamling av förpackningar m ed insamlat fet t . Kär len t ransporteras t ill
Skene skogs ÅVC där dom töm s i et t sam lingskär l t yp IBC- tank.
Förpackningen sorteras sedan t ill respekt ive frakt ion.

3. [ 12] Milj öskåp m ed tunnor placeras ut vid st rategiska plat ser där
förpackningar med insam lat fet t t öms. Tunnorna t ransporteras t ill
Skene skogs ÅVC där dom töm s i et t sam lingskär l t yp IBC- tank.
Alternat ivt ut förs töm ning av tunnorna på plats m ed en
slamsugningsbil.

Systemlösning för alternat iv 1 innebär ingen investering för upprät tande av
insamlingsställen. Möj ligheten at t lämna in förpackningar m ed insamlat fet t på
Skene skogs återvinningscent ral finns i dagsläget .
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Systemlösningarna enligt alt ernat iv 2 och 3 skilj er sig tekniskt åt men innebär
at t sam ma typ av st ruktur för insam lingsställen behöver upprät tas.

För at t alla komm uninvånare ska ha samm a m öj lighet för inlämning av
uppsamlat fet t så krävs det at t et t insam lingskär l placeras ut på st rategiska
platser där komm unen har äganderät t , förslagsvis v id återvinningsstat ionerna
på respekt ive ort .

Vid en placer ing i anslutning t ill återvinningsstat ioner innebär det at t
m iljöskåp och insamlingskärl t ill 13 st olika platser behöver köpas in sam t
monteras och ställas ut . Det innebär även en t illkom mande dr ift skostnad för
upprät tande sam t ut förande av et t system för t öm ning samt underhåll av
miljöskåp och insamlingskärl. Alternat ivt kan m iljöskåp och kär l ställas ut i
anslutning t ill m atbut ikerna i Marks komm un, en dialog med but iks- och
fast ighetsägare behövs för at t ut reda det ta alternat iv.

Ärendets behandling
Komm unfullmäkt ige har m ed beslut den 17 december 2020, § 210 get t
teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag at t ut föra en m er om fat tande
ut redning som ska ge klarhet i m etodiken för omhändertagande av fet t sam t
omfat tningen och finansieringen av åtgärden. Ut redningen ska vara k lar i apr il
20201.

Teknik- och serviceförvaltningens skr ivelse, daterad 30 mars 2021.

Förvaltningens förslag t ill beslut

Marks komm un kom mer t illsammans med Marks Bostad AB genomföra et t
försök t ill insam ling av fet t inom två bostadsom råden.

Insamling kom mer at t genom föras genom at t m il jöskåp m ed sopkär l placeras
ut för insamling av förpackningar m ed fet t . Kärlen komm er därefter at t
t ransporteras t ill Skene Skogs återvinningscentral för töm ning i sam lingskär l
och förpackningen sorteras sedan t ill respekt ive frakt ion. Arbete m ed
transport av kärl, t ömning sam t sortering av förpackningar ut förs av
Naturvårdslaget .

Dagens sammanträde
Teknik -och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår at t Marks komm un t illsammans med Marks Bostad AB
genomför et t försök t ill insamling av fet t inom två bostadsom råden.

Insamling kom mer at t genom föras genom at t m iljöskåp m ed sopkär l placeras
ut för insamling av förpackningar m ed fet t . Kärlen komm er därefter at t
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transporteras t ill Skene Skogs återvinningscent ral för tömning i samlingskär l
och förpackningen sorteras sedan t ill respekt ive frakt ion. Arbete m ed
transport av kär l, t ömning sam t sortering av förpackningar ut förs av
Naturvårdslaget .

Förslaget antas.

________
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§ 51/ 2021 Dnr: TSN 2021-115 339

Medborgarförslag om hundrastgård i Fritsla

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Förslaget avslås m ed hänvisning t ill att det idag finns en stor hundrastgård på
Assberg i Skene m ed hög t illgänglighet , ordningsregler sam t t illgång t ill
TiksPac stat ion med grat is hundbajspåsar och papperskorg.

Härm ed anses m edborgarförslaget besvarat .

Ärendet
En medborgare i Fritsla har föreslagit at t kom munen bygger en hundrastgård
någonstans i Fritsla, en specifik plats har inte föreslagit s. Medborgarförslaget
har över läm nats t ill teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut .

Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skr ivelse, daterad 19 mars 2021.

Förvaltningens förslag t ill beslut

Förslaget avslås med hänvisning t ill at t det idag finns en stor hundrastgård på
Assberg i Skene m ed hög t illgänglighet , ordningsregler sam t t illgång t ill
TiksPac stat ion med grat is hundbajspåsar och papperskorg.

Härm ed anses m edborgarförslaget besvarat .

Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår at t förslaget avslås m ed hänvisning t ill at t det idag finns
en stor hundrastgård på Assberg i Skene m ed hög t illgänglighet ,
ordningsregler sam t t illgång t ill TiksPac stat ion med grat is hundbaj spåsar och
papperskorg.

Härm ed anses m edborgarförslaget besvarat .

Förslaget antas.

________
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§ 52/ 2021 Dnr: TSN 2021-116 339

Medborgarförslag om hundrastgård i Sätila

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Förslaget avslås m ed hänvisning t ill att det idag finns en stor hundrastgård på
Assberg i Skene m ed hög t illgänglighet , ordningsregler sam t t illgång t ill
TiksPac stat ion med grat is hundbajspåsar och papperskorg.

Härm ed anses m edborgarförslaget besvarat .

Ärendet
En medborgare i Sät ila har föreslagit at t komm unen bygger en hundrastgård i
Sät ila. Medborgarförslaget har överläm nats t ill teknik - och servicenäm nden
för handläggning och beslut .

Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skr ivelse, daterad 26 mars 2021.

Förvaltningens förslag t ill beslut

Förslaget avslås m ed hänvisning t ill att det idag finns en stor hundrastgård på
Assberg i Skene m ed hög t illgänglighet , ordningsregler sam t t illgång t ill
TiksPac stat ion med grat is hundbajspåsar och papperskorg.

Härm ed anses m edborgarförslaget besvarat .

Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Beslutsgång
Ordföranden föreslår at t förslaget avslås m ed hänvisning t ill at t det idag finns
en stor hundrastgård på Assberg i Skene m ed hög t illgänglighet ,
ordningsregler sam t t illgång t ill TiksPac stat ion med grat is hundbaj spåsar och
papperskorg.

Härm ed anses m edborgarförslaget besvarat .

Förslaget antas.

________
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§ 53/ 2021 Dnr: TSN 2021-114 3182

Remissvar styrdokument skyltning

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Teknik- och servicenäm nden ser gärna at t dokumentet t ydliggör
gränsdragningen mellan den skyltning som behandlas av plan- och
byggnadsnäm nden och övr iga skyltaspekter som hanteras inom andra delar
av den komm unala organisat ionen. Det är v ikt igt at t styrdokum entet redan i
t it eln fört ydligar at t det endast behandlar bygglovsrelaterad skyltning.
Dokum entet får inte reglera något som rör skyltning inom teknik - och
servicenäm ndens ansvarsområde och därför behöver befint ligt dokument gås
igenom så at t dessa delar st ryks.

Teknik- och servicenäm nden önskar fram över få internrem isser på
förvaltningsnivå på alla de skyltärenden som hanteras av plan- och
byggnadsnäm nden som kan r iskera at t få t rafiksäkerhets- eller
driftskonsekvenser för t eknik- och servicenämnden, det vill säga både på
offent lig plats och kvartersmark.

Ärendet
Plan- och byggnadsnäm nden har tagit fram et t förslag på styrdokum ent för
skyltar och har den 5 m ars 2021 beslutat at t sk icka dokum entet på remiss t ill
teknik- och servicenäm nden.

Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skr ivelse.

Förvaltningens förslag t ill beslut
Teknik- och servicenäm nden ser gärna at t dokumentet t ydliggör
gränsdragningen mellan den skyltning som behandlas av plan- och
byggnadsnäm nden och övr iga skyltaspekter som hanteras inom andra delar
av den komm unala organisat ionen. Det är v ikt igt at t styrdokum entet redan i
t it eln fört ydligar at t det endast behandlar bygglovsrelaterad skyltning.
Dokum entet får inte reglera något som rör skyltning inom teknik - och
servicenäm ndens ansvarsområde och därför behöver befint ligt dokument gås
igenom så at t dessa delar st ryks.

Teknik- och servicenäm nden önskar fram över få internrem isser på
förvaltningsnivå på alla de skyltärenden som hanteras av plan- och
byggnadsnäm nden som kan r iskera at t få t rafiksäkerhets- eller
driftskonsekvenser för t eknik- och servicenäm nden, det vill säga både på
offent lig plats och kvartersmark.

Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Frågor ställs och får svar.



Sida 12(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Teknik- och servicenäm ndens arbetsutskot t
2021-04-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följ ande:

Teknik- och servicenäm nden ser gärna at t dokumentet t ydliggör
gränsdragningen mellan den skyltning som behandlas av plan- och
byggnadsnäm nden och övr iga skyltaspekter som hanteras inom andra delar
av den komm unala organisat ionen. Det är v ikt igt at t styrdokum entet redan i
t it eln fört ydligar at t det endast behandlar bygglovsrelaterad skyltning.
Dokum entet får inte reglera något som rör skyltning inom teknik - och
servicenäm ndens ansvarsområde och därför behöver befint ligt dokument gås
igenom så at t dessa delar st ryks.

Teknik- och servicenäm nden önskar fram över få internrem isser på
förvaltningsnivå på alla de skyltärenden som hanteras av plan- och
byggnadsnäm nden som kan r iskera at t få t rafiksäkerhets- eller
driftskonsekvenser för t eknik- och servicenämnden, det v ill säga både på
offent lig plats och kvartersmark.

Förslaget antas.

________
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§ 54/ 2021 Dnr: TSN 2014-91 312

Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult - förändring av
medfinansiering

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Den aktuella gcm -st räckan längs väg 1614 i Ubbhult finns, som prior itet 1,
med i den av komm unfullmäkt ige antagna t rafiksäkerhetsplanen för Marks
komm un. Teknik- och servicenäm nden ser fort farande et t behov av at t
prior it era st räckan. Teknik- och servicenämnden har inte dr ift sm edel
motsvarande ca 2,9 m nkr för at t m edfinansiera den berörda st räckan
t illsam mans med Trafikverket varmed ärendet överläm nas t ill
komm unstyrelsen för ställningstagande.

Ärendet
Hösten 2014 var et t om arbetat planprogram för Ubbhult ute på sam råd. I
program met koncentrerades bebyggelsen kring Kråkered uppe på drumlinen.
För at t planen skulle kunna förverkligas krävdes en gcm -väg genom Ubbhult ,
en st räcka om 3,5 km längs m ed väg 1614. Denna st räcka kan delas in i fyra
etapper varav etapp 1 är inom tätbebyggt område, etapp 2 från idrot tsplatsen
t ill tätbebyggt område, etapp 3 från tätbebyggt om råde t ill St järnboden sam t
etapp 4, från St j ärnboden t ill Nordhult . Teknik - och servicenäm nden
beslutade den 17 m ars 2016, § 23, föreslå kom munstyrelsen at t avsät ta 19,7
mnkr för utbyggnad av gcm -väg i Ubbhult .

Våren 2016 begärde Trafikverket in ansökningar från kom munerna som
underlag för en regional utbyggnadsplan av gång- och cykelvägar 2017-2020.
Marks komm un spelade då in behovet av en gcm -väg längs väg 1614 genom
Ubbhult (TSN § 22/ 2016) etapp 1.

Etapp 1, enligt ovan, kostnadsberäknades t ill 3,6 m nkr. Trafikverket beviljade
medfinansiering för en st räcka på ca 650 meter t ill en uppskat tad kostnad om
ca 3,6 mnkr varav Trafikverket skulle stå för hälft en. Den beräknade
kostnaden för etapp 1, genom Ubbhult s tätort baserades på Trafikverkets
standard om
5 500 kr/ m , v ilket även innefat tade belysning.

November 2016 undertecknades en avsiktsförklaring avseende
Ubbhult (väg 1614 och 1619) . Komm unens am bit ion var at t genom förandet
av planprogramm et skulle ske etappvis genom flera detaljplaner och man var
överens om at t invester ingar för gång- och cykel ska ske t idigt i
genomförandet av planen.

I juni 2017 undertecknades et t m edfinansier ingsavtal för
planläggningsprocess för gcm-väg längs väg 1614 i Ubbhult (TRV
2017/ 37194) . Den uppskat tade kostnaden för planläggningsprocessen för den
ca 650 m eter långa gcm -vägen var ca 1,5 mnkr varav Trafikverket och
komm unen skulle stå för 750 tkr var. I avtalet fram går även at t efter
planläggningsprocessen ska en ny uppskat tad kostnad för produkt ion av
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gång- och cykelvägen tas fram. Om kostnaden under arbetet med
planläggningsprocessen visar sig överst iga 10 % av bedöm d totalkostnad, har
respekt ive part m öj lighet at t begära omförhandling eller uppsägning av
avtalet . Vid uppsägning av avtalet kvarstår respekt ive part s
finansier ingsansvar av dit t ills nedlagda och upparbetade kostnader för de i
avtalet beskrivna åtgärderna.

Teknik och servicenämnden gj orde en framställan t ill komm unstyrelsen
(TSN § 9/ 2017) om utökad driftbudget 2019 om 1,8 m nkr för medfinansier ing
av den planerade gång- och cykelvägen genom Ubbhult . Komm unfullmäkt ige
gav därefter m ed beslut (KF § 111/ 2017) teknik- och servicenämnden i
uppdrag at t inkludera medfinansier ingskostnaderna i budget för komm ande år
och inarbeta sam manlagt 1,8 mnkr i komm ande budgetar 2018-2020. I
komm unens budget 2018-2021, beslutad av kom munfullm äkt ige 2017-11-23,
lyftes 3,0 mnkr in under 2019 för byggnat ion av gcm -väg i Ubbhult . Eftersom
projektet försenades realiserades inte budgetposten och fördes inte heller upp
i komm ande års budgetar.

November 2018 m eddelade Trafikverket at t Västra Götalandsregionen
beslutat avsät ta yt ter ligare medel v ilket innebar at t kom munens andel
medfinansiering för proj ektering sänktes från 50 % t ill 30 % . Kom munen
skulle dock fort farande stå för 50 % av byggkostnaden.

I m aj 2019 meddelade Trafikverket at t projektet med etapp 1 var försenat .

Marks komm un har fram t ill septem ber 2019 betalat ut 825 t kr i
medfinansiering för gcm -väg längs väg 1614, Ubbhult .

I oktober 2020 aviserade Trafikverket at t proj ekter ingskostnaden i form av
vägplan ökat yt ter ligare. Dessutom framfördes et t behov av at t teckna et t
t illäggsavtal m ed Marks kom mun avseende den ökade kostnaden samt för
skedena bygghandling och produkt ion. I börj an av mars 2021 redovisade
Trafikverket en kalkyl där komm unens kostnad för vägplan uppgår t ill
1 440 tkr , v ilket utgör 30 % av den totala kostnaden. Kalkylprognosen för
bygghandling och produkt ion uppgår för komm unens del t ill 2 300 000 kr
vilket utgör 50 % av den totala kostnaden.

Kostnaden ökar därm ed för komm unens del från t idigare bedöm da totalt
1 800 tkr t ill totalt 3 740 tkr, varav redan nedlagda medel 825 tkr .
Återstående kostnadsprognos är 2 915 t kr.

Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skr ivelse, daterad 31 mars 2021.

Förvaltningens förslag t ill beslut
Den aktuella gcm -st räckan längs väg 1614 i Ubbhult finns, som prior itet 1,
med i den av komm unfullm äkt ige antagna t rafiksäkerhetsplanen för Marks
komm un. Teknik- och servicenäm nden ser fort farande et t behov av at t
prior it era st räckan. Teknik- och servicenämnden har inte driftsmedel
motsvarande ca 2,9 m nkr för at t m edfinansiera den berörda st räckan
t illsamm ans med Trafikverket varmed ärendet över läm nas t ill
komm unstyrelsen för ställningstagande.
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Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår at t den aktuella gcm -st räckan längs väg 1614 i Ubbhult
finns, som prior itet 1, m ed i den av komm unful lmäkt ige antagna
trafiksäkerhetsplanen för Marks kom mun. Teknik- och servicenämnden ser
fort farande et t behov av at t pr iorit era st räckan. Teknik - och servicenämnden
har inte dr iftsmedel motsvarande ca 2,9 mnkr för at t medfinansiera den
berörda st räckan t illsammans med Trafikverket varm ed ärendet överlämnas
t ill komm unstyrelsen för ställningstagande.

Förslaget antas.

________
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§ 55/ 2021 Dnr: TSN 2019-386 214

Utökat planområde för Detaljplan för del av Skene 72:1 m fl,
Skene - samrådsyttrande

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
En t rafikanalys bör göras för at t undersöka om Kungsforsom rådet beräknas bli
t rafikerat av om fat tande genom fart st rafik t ill följd av cirkulat ionsplatsen på
Örbyvägen. Om så är fallet bör nya överväganden göras kr ing
huvudm annaskapet för gator i om rådet .

Kapaciteten i dagvat tenledningsnätet längs Örbyvägen är i dagsläget
välanvänd varför anslutning av mer hårdgjord yta behöver fördröjas.
Förslaget för cirkulat ionen vid Örbyvägen bör komplet teras m ed en grönblå
lösning för dagvat tenhanter ing som fördröjer och renar yt vat ten från den
utökade vägbanan och ersät ter gröna värden som förloras då grönyta tas i
anspråk för cirkulat ionen.

Teknik- och servicenäm nden vill belysa at t ut formning av köpcent rets
parkeringsområde och dess avgränsning m ot gata är vikt ig för en tydlig och
säker t rafiksit uat ion.

Ärendet
Detal jplanen för del av Skene 72: 1 m ed flera, har varit ute på sam råd under
t iden 22 oktober t ill 6 december 2019. Den syftar t ill at t utveckla et t
bostadsom råde och en del verksam heter, int ill Kungsfors köpcenter i Skene.

Syftet m ed at t utöka planom rådet för Skene 72: 1 m ed flera, är at t m öj liggöra
en ombyggnad av korsningen mellan Örbyvägen, Håvengatan och
Hedbovägen t ill cirkulat ion för bät t re t rafiksäkerhet och ökad framkomlighet .

Synpunkter för sam rådet gäller endast den utökade delen av planområdet .
Inför granskningshandlingar behandlas både det utökade och det ursprungliga
området gem ensamt .

Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skr ivelse, daterad 30 mars 2021.

Förvaltningens förslag t ill beslut
En t rafikanalys bör göras för at t undersöka om Kungsforsom rådet beräknas bli
t rafikerat av om fat tande genom fart st rafik t ill följd av cirkulat ionsplatsen på
Örbyvägen. Om så är fallet bör nya överväganden göras kr ing
huvudm annaskapet för gator i om rådet .

Kapaciteten i dagvat tenledningsnätet längs Örbyvägen är i dagsläget
välanvänd varför anslutning av mer hårdgjord yta behöver fördröj as.
Förslaget för cirkulat ionen vid Örbyvägen bör komplet teras m ed en grönblå
lösning för dagvat tenhanter ing som fördröjer och renar yt vat ten från den
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utökade vägbanan och ersät ter gröna värden som för loras då grönyta tas i
anspråk för cirkulat ionen.

Teknik- och servicenäm nden vill belysa at t ut formning av köpcent rets
parkeringsområde och dess avgränsning m ot gata är vikt ig för en tydlig och
säker t rafiksit uat ion.

Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Frågor ställs och får svar.

Ledamöternas förslag till beslut
Bo Petersson (S) yrkar bifall t ill förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om Peterssons (S) yrkande kan antas och finner
at t så sker.

________
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§ 56/ 2021 Dnr: TSN 2021-120 353

Detaljplan för Vännåkra 2:81 - samrådsyttrande

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden
Detal jplanen komm er inte bli verksam hetsom råde för dagvat ten. Teknik- och
servicenäm nden föreslår et t för tydligande i beskr ivningen av
dagvat tenhantering inom planområdet för lokal hantering samt för extrema
skyfall.

Exploatör ska säkerställa skäliga ytor och ut rymm en för lät t illgänglig sortering
av flera avfallsfrakt ioner för bostadsnära insamling i enlighet med gällande
förordning om producentansvar för förpackningar , förutom det avfall som
komm unen ansvarar för. De nya lokalgatorna behöver vändzon för sopbil och
liknande större fordon för at t undvika t rafiksäkerhetsrisker med backning
inom området eller ut mot Kalviksvägen.

Naturvärdesinventeringen visar at t större lövt räd finns och från et t skogligt
perspekt iv uppm untrar t eknik- och servicenäm nden t ill hänsynstagande och
sparande av dessa värden under bebyggelset iden inom om rådet .

Teknik- och servicenäm nden välkom nar utvecklingen av bostadsom rådet
Skönelid utanför Örby.

Ärendet
Detal jplanen syftar t ill at t m öj liggöra för utveckling av bostadsom rådet
Skönelid vid Öresjön några kilometer utanför Örby. Genom t illkomsten av
sm åhustomter möj liggörs åretruntboende och st imulerar t ill inflyt t ning t ill
komm unen.

Planområdet utgör nästan 2,5 ha m it t på näset beläget m ellan sjöarna Öst ra
Öresjön och Kalven som förbinds med et t sm alt sund vid näsets södra spets.

Den nya bebyggelsen ska i ut form ning och omfat tning förhålla sig t ill befint lig
bebyggelse och t ill tom ternas förhållanden. Planen möj liggör bebyggelse, 10 –
12 villor , i 1 - 1,5 våningsplan och suterränghus är möj liga för tomter med
markanta höjdskillnader.

Prövning av förslaget föreslås genom föras m ed standardförfarande enligt
Plan- och bygglagen kapitel 5, paragraf 6 - 8.

Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skr ivelse.

Förvaltningens förslag t ill beslut
Detal jplanen komm er inte bli verksam hetsom råde för dagvat ten. Teknik - och
servicenäm nden föreslår et t för tydligande i beskr ivningen av
dagvat tenhantering inom planområdet för lokal hantering samt för extrema
skyfall.
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Exploatör ska säkerställa skäliga ytor och ut rymm en för lät t illgänglig sortering
av flera avfallsfrakt ioner för bostadsnära insamling i enlighet med gällande
förordning om producentansvar för förpackningar , förutom det avfall som
komm unen ansvarar för. De nya lokalgatorna behöver vändzon för sopbil och
liknande större fordon för at t undvika t rafiksäkerhetsr isker m ed backning
inom området eller ut mot Kalviksvägen.

Naturvärdesinventeringen visar at t större lövt räd finns och från et t skogligt
perspekt iv uppm untrar t eknik- och servicenäm nden t ill hänsynstagande och
sparande av dessa värden under bebyggelset iden inom om rådet .

Teknik- och servicenäm nden välkom nar utvecklingen av bostadsområdet
Skönelid utanför Örby.

Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följ ande:

Detal jplanen komm er inte bli verksam hetsom råde för dagvat ten. Teknik- och
servicenäm nden föreslår et t för tydligande i beskr ivningen av
dagvat tenhantering inom planområdet för lokal hantering samt för extrema
skyfall.

Exploatör ska säkerställa skäliga ytor och ut rymm en för lät t illgänglig sortering
av flera avfallsfrakt ioner för bostadsnära insamling i enlighet med gällande
förordning om producentansvar för förpackningar , förutom det avfall som
komm unen ansvarar för. De nya lokalgatorna behöver vändzon för sopbil och
liknande större fordon för at t undvika t rafiksäkerhetsrisker med backning
inom området eller ut mot Kalviksvägen.

Naturvärdesinventeringen visar at t större lövt räd finns och från et t skogligt
perspekt iv uppm untrar t eknik- och servicenäm nden t ill hänsynstagande och
sparande av dessa värden under bebyggelset iden inom om rådet .

Teknik- och servicenäm nden välkom nar utvecklingen av bostadsom rådet
Skönelid utanför Örby.

Förslaget antas.

________
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§ 57/ 2021 Dnr: TSN 2019-41 214

Ny granskning av detaljplan för Lygnersvider 1:31, Ubbhult
- granskningsyttrande

Arbetsutskottets beslut
Teknik- och servicenäm nden noterar at t t idigare yt t randen beaktats och
justerats i den nya planbeskrivningen.

Fört ydligande av avfallshanter ing för planbeskr ivningen: exploatör
säkerställer skäliga ytor och ut rym m en för lät t illgänglig sorter ing av flera
avfallsfrakt ionen för bostadsnära insamling i enlighet m ed gällande förordning
om producentansvar för förpackningar (SFS 2018: 1462) , förutom för det
avfall som komm unen ansvarar för.

I planbeskr ivningens kapitel om brandvat ten står at t det komm er finnas
brandvat ten i t illräcklig m ängd via centralt placerade brandposter. Teknik -
och servicenäm nden fört ydligar at t det finns en brandpost m ed fullgot t t ryck i
anslutning t ill överför ingsledningen vid det gamla vat tenverket int ill
Flygsnäsvägen.

Teknik- och servicenäm nden är fort sat t angelägna om at t vara delakt iga i
exploater ingsprocessen.

Ärendet
Syftet m ed detalj planen är at t planlägga icke t idigare planlagd m ark för at t
möj liggöra bostäder t illika utökning av verksam het som säkrar arbetsplatser
på landsbygden.

Planförslaget möj liggör nybyggnat ion av flerbostadshus och
verksamhetsutveckling i om rådet väster om korsningen mellan
Kungsbackavägen och Flygsnäsvägen i Kråkered, Ubbhult .

Området ligger nära fina naturst råk i skogsm iljö och likaså förskola och
kollekt ivt rafik.

Förslag t ill detalj plan för del av Lygnersvider 1: 31 m.fl., Kråkered, har
upprät tat s av Sam hällsutvecklingsenheten.

Prövningen av förslaget föreslås genomföras m ed standardförfarande enligt
Plan och bygglagen kapitel 5, 6–8§ .

Plan och byggnadsnämnden har, 2021 03 05, beslutat genomföra en ny
granskning. Planförslaget finns utställt för granskning under per ioden 15 m ars
t ill 18 april 2021.

Ärendets behandling
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 m ars 2021.
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Förvaltningens förslag t ill beslut
Teknik- och servicenäm nden noterar at t t idigare yt t randen beaktats och
justerats i den nya planbeskrivningen.

Fört ydligande av avfallshanter ing för planbeskr ivningen: exploatör
säkerställer skäliga ytor och ut rym m en för lät t illgänglig sortering av flera
avfallsfrakt ionen för bostadsnära insamling i enlighet m ed gällande förordning
om producentansvar för förpackningar (SFS 2018: 1462) , förutom för det
avfall som komm unen ansvarar för.

I planbeskr ivningens kapitel om brandvat ten står at t det komm er finnas
brandvat ten i t illräcklig m ängd via centralt placerade brandposter. Teknik -
och servicenäm nden fört ydligar at t det finns en brandpost m ed fullgot t t ryck i
anslutning t ill överför ingsledningen vid det gam la vat tenverket int ill
Flygsnäsvägen.

Teknik- och servicenäm nden är fort sat t angelägna om at t vara delakt iga i
exploater ingsprocessen.

Dagens sammanträde
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet .

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följ ande:
Teknik- och servicenäm nden noterar at t t idigare yt t randen beaktats och
justerats i den nya planbeskrivningen.

Fört ydligande av avfallshanter ing för planbeskr ivningen: exploatör
säkerställer skäliga ytor och utrymm en för lät t illgänglig sortering av flera
avfallsfrakt ionen för bostadsnära insamling i enlighet m ed gällande förordning
om producentansvar för förpackningar (SFS 2018: 1462) , förutom för det
avfall som komm unen ansvarar för.

I planbeskr ivningens kapitel om brandvat ten står at t det komm er finnas
brandvat ten i t illräcklig m ängd via centralt placerade brandposter. Teknik -
och servicenäm nden fört ydligar at t det finns en brandpost m ed fullgot t t ryck i
anslutning t ill överför ingsledningen vid det gam la vat tenverket int ill
Flygsnäsvägen.

Teknik- och servicenäm nden är fort sat t angelägna om at t vara delakt iga i
exploater ingsprocessen.

Förslaget antas.

Beslut skickas till
Plan- och byggnadsnämnden

________
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§ 58/ 2021 Dnr: TSN 2021-175

Energikostnader

Arbetsutskottets beslut
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag at t ta fram och för näm nden
redovisa energikostnader, antalet abonnemang och energislag.

Dagens sammanträde
Energikostnadernas fördelning, antal abonnemang, energislag och eventuell
debitering diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Paul Brusk (L) föreslår at t förvaltningen får i uppdrag at t ta fram och för
näm nden redovisa energikostnader, antal abonnemang och energislag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskot tet kan anta Brusks (L) förslag om
att förvaltningen får i uppdrag at t t a fram och för nämnden redovisa

energikostnader, antal abonnemang och energislag och finner at t så sker.

________
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§ 59/ 2021 Dnr: TSN 2021-176

Försök med vaktmästare

Arbetsutskottets beslut
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag at t ut reda vaktmästart jänster.

Dagens sammanträde
Behovet av vaktmästare, eventuella kostnader för at t införa vaktmästart jänst

för både egna verksam heten och barn- och utbildningsnäm ndens behov
diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Bo Petersson (S) föreslår at t förvaltningen får i uppdrag at t ut reda
vaktm ästart jänster.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskot tet kan anta Peterssons (S) förslag
om at t ge förvaltningen i uppdrag at t ut reda vaktm ästart jänster och finner at t

så sker.

________
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