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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2021-09-02 

Tid:   kl. 13:30 – 17:50 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator Video Meet, Paus 14.40 – 14.50 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (L) Paul Brusk 

 (KD) Per-Olof Hermansson 

 (C) Kent Persson, § 76-88, 13.30 – 17.40 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen 
(M) Tomas Ekberg 
  
 Tjänstepersoner 
 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef  

Kost- och städ 
§ 76-88 

 Ellinor Svahn Åström Dietist § 77 
 Rakel Martinsson VA-ingenjör § 78 
 Rebecca Wårfors Parkingenjör § 79-80 
 Markus Hagman Trafikingenjör § 81-82 
 Christer Lundenius VA-handläggare § 83-86 
 Katarina Lindgren Förvaltningsekonom § 88 
 Petra Redin Verksamhetschef 

Verksamhetsservice 
§ 88 

 Tomas Arvidsson Verksamhetschef 
Lokalförsörjning 

§ 76-88 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
Teknik 

§ 76-88 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 76-88 
    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-09-07, kl 13.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 76-88 

Catarina Modin 
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Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2021-09-02, § 76-88 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-09-08 Datum för anslags 

nedtagande 2021-09-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 76/21 

Måltidsstrategi - begäran om remissrunda samt återrappor-
tering val av styrdokument 

§ 77/21 

Remissvar om tankstation för vätgas § 78/21 

Medborgarförslag hundrastgård i Fritsla - återremiss § 79/21 

Medborgarförslag hundrastgård i Sätila - återremiss § 80/21 

Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av "Rätt fart i sta-
den" i Sätila 

§ 81/21 

Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av "Rätt fart i sta-
den" i Hyssna 

§ 82/21 

Detaljplan för Horred 9:7 - granskningsyttrande § 83/21 

Detaljplan för Skene 3:16 m.fl. § 84/21 

Detaljplan för Skene 72:1 - granskningsyttrande § 85/21 

Detaljplan för Fritsla 5:34 - samrådsyttrande § 86/21 

Dokumenthanteringsplan för teknik- och servicenämnden - 
revidering 

§ 87/21 

Delårsrapport 2021 § 88/21 
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§ 76/2021 

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende utgår från ärendelistan: 

- Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av ”Rätt fart i staden” 
 

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
16 september 2021 ta fram en skrivelse för revidering av tätortsgränsen i Fritsla. 

 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för ärendet och att tätortsgränsen i 
Fritsla behöver revideras innan genomförandet av ”Rätt fart i staden” 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande ärende utgår från ärendelistan: 

- Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av ”Rätt fart i staden”. 

Förslaget antas. 

Därefter föreslår ordföranden att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sam-
manträde den 16 september 2021 ta fram en skrivelse för revidering av tätorts-
gränsen i Fritsla. 

Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 77/2021   Dnr: TSN 2020-417 622 

Måltidsstrategi - begäran om remissrunda samt återrapporte-
ring val av styrdokument 

Arbetsutskottets beslut 
Måltidsprogram för Marks kommun skickas på remiss till kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden samt kommunala 
pensionärsrådet för yttrande senast 30 november 2021. 

Ärendet 
Kostverksamheten har under 2021 arbetat med att ta fram ett styrdokument uti-
från uppdrag från Kf § 142/2019. Styrdokumentet ska klargöra hur maten som ser-
veras i Marks kommuns skolor och äldreboenden ska vara och upplevas. Hösten 
2020 kom uppdraget till kost- och städverksamheten från teknik- och servicenämn-
dens arbetsutskott. Arbetet har resulterat i ett utkast till måltidsprogram, som föl-
jer motionens intentioner samt i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för styrdo-
kument. Arbetet har utförts förvaltningsövergripande genom en arbetsgrupp med 
representanter från köpande förvaltningar och omfattar även förskola och gymna-
siet. Möten har hållits med förvaltningsledningarna. Dialog kring programmets inne-
håll har förts med hållbarhetsteamet och kommunledningskontoret. Projektledare 
har varit kostverksamhetens dietist, med hjälp av övrig ledning inom kostverksam-
heten. Arbetsinsatsen har utförts genom prioritering av tid, då inga särskilda medel 
avsatts.    

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 augusti 2021. 

Upprättat Måltidsprogram för Marks kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 

Måltidsprogram för Marks kommun skickas på remiss till kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, socialnämnden samt kommunala 
pensionärsrådet för yttrande senast 30 november 2021. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Per-Olof Hermansson (KD) föreslår som ändringsförslag att texten ”Aspekter så 
som kultur och religion ska tillgodoses i största möjliga mån” ändras till ”Personliga 
önskemål ska tillgodoses i största möjliga mån”. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Måltidsprogram för Marks kommun skickas på remiss till 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, social-
nämnden samt kommunala pensionärsrådet för yttrande senast 30 november 2021 
och finner att så sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Per-Olof Hermans-
sons (KD) ändringsförslag om att texten ”Aspekter så som kultur och religion ska 
tillgodoses i största möjliga mån” ändras till ”Personliga önskemål ska tillgodoses i 
största möjliga mån” kan antas och finner att så inte sker. 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen                                                                                         
Barn- och utbildningsnämnden       
Äldreomsorgsnämnden          
Socialnämnden       
Kommunala pensionärsrådet 

________ 
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§ 78/2021   Dnr: TSN 2021-225 

Motion om tankstation för vätgas - remissvar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 

Teknik- och servicenämnden ansluter till Samhällsbyggnadsenhetens och Marks 
kraftvärmes yttranden i ärendet och anser att Marks kommun ska delta i projektet 
Fossilfri Boråsregion.  

Tankställe för biogas bör utredas. 

Ärendet 
Investering i en tankstation ses som en alltför stor ekonomisk investering för Marks 
kommun att genomföra ensamt. Dessa frågor arbetas med inom projektet Fossilfri 
Boråsregion. Genom att ansluta till detta tas ett helhetsgrepp som även inkluderar 
biogasen i regionen.    

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ansluter till Samhällsbyggnadsenhetens och Marks 
kraftvärmes yttranden i ärendet och anser att Marks kommun ska delta i projektet 
Fossilfri Boråsregion. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kent Persson (C) med instämmande av Pär-Erik Johansson (M) föreslår som tillägg 
att tankställe för biogas bör utredas. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ansluter till Samhällsbygg-
nadsenhetens och Marks kraftvärmes yttranden i ärendet och anser att Marks kom-
mun ska delta i projektet Fossilfri Boråsregion. Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Kent Perssons (C) 
och Pär-Erik Johanssons (M) tilläggsyrkande om att tankstället för biogas bör utre-
das och finner att så sker. 

________ 
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§ 79/2021   Dnr: TSN 2021-115 339 

Medborgarförslag hundrastgård i Fritsla - återremiss 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ser de goda intentionerna i medborgarförslaget att 
verka för fler hundrastgårdar i Marks kommun. Inhägnade områden får dock, enligt 
Plan- och bygglagen, ej förekomma på allmän platsmark. Därutöver innebär skötsel 
av hundrastgårdar en olägenhet för kommunens personal samt ökade driftskostna-
der som det i dagens läge inte finns utrymme för i budget.  

Medborgarförslaget avslås. 

 

Ärendet 
En medborgare i Fritsla lämnade den 14 februari 2021 in ett medborgarförslag med 
en önskan om en hundrastgård i Fritsla. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 21 april 2021, § 71, återremitterat 
ärendet för att utreda om anläggande av hundrastgårdar är förenligt med Agenda 
2030 samt om det är ett kommunalt ansvar att tillhandahålla tjänsten till sina med-
borgare. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 april 
2021, § 51. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 21 april 2021, § 71, återremitterat 
ärendet för att utreda om anläggande av hundrastgårdar är förenligt med Agenda 
2030 och om det är ett kommunalt ansvar. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ser de goda intentionerna i medborgarförslaget att 
verka för fler hundrastgårdar i Marks kommun. Inhägnade områden får dock, enligt 
Plan- och bygglagen, ej förekomma på allmän platsmark. Därutöver innebär skötsel 
av hundrastgårdar en olägenhet för kommunens personal samt ökade driftskostna-
der som det i dagens läge inte finns utrymme för i budget.  

Medborgarförslaget avslås. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: Teknik- och servicenämnden ser de goda intention-
erna i medborgarförslaget att verka för fler hundrastgårdar i Marks kommun. In-
hägnade områden får dock, enligt Plan- och bygglagen, ej förekomma på allmän 
platsmark. Därutöver innebär skötsel av hundrastgårdar en olägenhet för kommu-
nens personal samt ökade driftskostnader som det i dagens läge inte finns ut-
rymme för i budget.  

Medborgarförslaget avslås. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 80/2021   Dnr: TSN 2021-116 339 

Medborgarförslag hundrastgård i Sätila - återremiss 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ser de goda intentionerna i medborgarförslaget att 
verka för fler hundrastgårdar i Marks kommun. Inhägnade områden får dock, enligt 
plan och bygglagen, ej förekomma på allmän platsmark. Därutöver innebär skötsel 
av hundrastgårdar en olägenhet för kommunens personal samt ökade driftskostna-
der som det i dagens läge inte finns utrymme för i budget.  

Medborgarförslaget avslås. 

 

Ärendet 
En medborgare i Sätila lämnade den 30 januari 2021 in ett medborgarförslag med 
en önskan om en hundrastgård i Fritsla. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 21 april 2021, § 71, återremitterat 
ärendet för att utreda om anläggande av hundrastgårdar är förenligt med Agenda 
2030 samt om det är ett kommunalt ansvar att tillhandahålla tjänsten till sina med-
borgare. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 april 
2021, § 52. 

Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet den 21 april 2021, § 72, och då 
återremitterat ärendet för att utreda om anläggande av hundrastgårdar är förenligt 
med Agenda 2030 och om det är ett kommunalt ansvar. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ser de goda intentionerna i medborgarförslaget att 
verka för fler hundrastgårdar i Marks kommun. Inhägnade områden får dock, enligt 
Plan- och bygglagen, ej förekomma på allmän platsmark. Därutöver innebär skötsel 
av hundrastgårdar en olägenhet för kommunens personal samt ökade driftskostna-
der som det i dagens läge inte finns utrymme för i budget.  

Medborgarförslaget avslås. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: Teknik- och servicenämnden ser de goda intention-
erna i medborgarförslaget att verka för fler hundrastgårdar i Marks kommun. In-
hägnade områden får dock, enligt Plan- och bygglagen, ej förekomma på allmän 
platsmark. Därutöver innebär skötsel av hundrastgårdar en olägenhet för kommu-
nens personal samt ökade driftskostnader som det i dagens läge inte finns ut-
rymme för i budget.  

Medborgarförslaget avslås. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 81/2021   Dnr: TSN 2019-323 511 

Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av "Rätt fart i sta-
den" i Sätila 

Arbetsutskottets beslut 
Marks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

 På Sethelius väg i Sätila från 130 meter sydost om Fjäråsvägen och till 100 
meter nordväst om Hyssnavägen samt slingan ner till Sätilaskolan får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.  

 På Fänagatan i Sätila från 50 meter norr om Hyssnavägen och till 80 meter 
från tidigare nämnda väg får fordon inte föras med högre hastighet än 30 
kilometer i timmen. 

 På Ramdalsvägen i Sätila mellan Blåsippevägen och Backsippevägen får for-
don inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 1 november 2021 då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (1463 2010:0173) om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på 
Sethelius väg ska upphöra att gälla. 

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

 Inom ett område i Sätila som anges på kartan får fordon inte föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 1 november 2021. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut. 

 

Ärendet 
Hastighetsanalysen ”Rätt fart i staden” är genomförd. Alla kommunens tätorter är 
dokumenterade och redovisade. Teknik och serviceförvaltningen har efter samrådet 
sammanställt synpunkter på hastighetsanalysen. Teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott tog beslut den 1 mars 2018, dnr 2014-52 512, § 20/2018 om ett ge-
nomförande av hastighetsanalysens föreslagna hastigheter under fem år.  

I Sätila föreslås 30 kilometer i timmen utanför förskolorna på Fänagatan och Ram-
dalsvägen. Utanför Sätilaskolan på Sethelius väg är den befintliga hastighetsbe-
gränsningen 30 km/tim under vardagar 7.00-19.00. Här föreslås en hastighetsbe-
gränsning till 30 km/tim dygnet runt. 
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Ett område med på 40 kilometer i timmen föreslås i Sätila enligt karta. Berörda 
vägar där Trafikverket är väghållare är Björlandavägen/Fjäråsvägen väg 1609 och 
Hyssnavägen väg 1612. 

Polisen har ingen erinran gällande ändrade hastighetsbegränsningar. De uppmunt-
rar till väghinder för att trafiken skall hålla tillåten hastighet.  

Trafikverket anser att de föreslagna sträckorna för 40 km/tim inom Sätila är väl av-
vägda. De anser att vägarna kring de centrala delarna av Sätila har en tydlig tä-
tortskaraktär med flertalet korsningspunkter och att trafikmiljön talar för 40 km/tim 
på de föreslagna sträckorna. Enligt förslaget behålls sträckor med 50 km/tim i ut-
kanterna av tätorten, vilket Trafikverket bedömer rimligt med anledning av den rå-
dande trafikmiljö. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 augusti 2021. 

Föreskrift-INF 2021 19-2021-08-26 

Föreskrift-INF 2021 20-2021-08-26 

Föreskrift-INF 2021 21-2021-08-26 

Föreskrift-INF 2021 22-2021-08-26 (2) 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

 På Sethelius väg i Sätila från 130 meter sydost om Fjäråsvägen och till 100 
meter nordväst om Hyssnavägen samt slingan ner till Sätilaskolan får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.  

 På Fänagatan i Sätila från 50 meter norr om Hyssnavägen och till 80 meter 
från tidigare nämnda väg får fordon inte föras med högre hastighet än 30 
kilometer i timmen. 

 På Ramdalsvägen i Sätila mellan Blåsippevägen och Backsippevägen får for-
don inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 1 november 2021 då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (1463 2010:0173) om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på 
Sethelius väg ska upphöra att gälla. 

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

 Inom ett område i Sätila som anges på kartan får fordon inte föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 1 november 2021. 
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Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Marks kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

 På Sethelius väg i Sätila från 130 meter sydost om Fjäråsvägen och till 100 
meter nordväst om Hyssnavägen samt slingan ner till Sätilaskolan får fordon 
inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.  

 På Fänagatan i Sätila från 50 meter norr om Hyssnavägen och till 80 meter 
från tidigare nämnda väg får fordon inte föras med högre hastighet än 30 
kilometer i timmen. 

 På Ramdalsvägen i Sätila mellan Blåsippevägen och Backsippevägen får for-
don inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 1 november 2021 då Marks kommuns lokala 
trafikföreskrifter (1463 2010:0173) om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på 
Sethelius väg ska upphöra att gälla. 

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

 Inom ett område i Sätila som anges på kartan får fordon inte föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 

Dessa författningar träder i kraft den 1 november 2021. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 82/2021   Dnr: TSN 2019-374 511 

Lokala trafikföreskrifter vid genomförande av "Rätt fart i sta-
den" i Hyssna 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

 Inom ett område i Hyssna som anges på kartan får fordon inte föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2021. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut 

 

Ärendet 
Hastighetsanalysen ”Rätt fart i staden” är genomförd. Alla kommunens tätorter är 
dokumenterade och redovisade. Teknik- och serviceförvaltningen har efter samrå-
det sammanställt synpunkter på hastighetsanalysen. Teknik- och servicenämndens 
arbetsutskott tog beslut den 1 mars 2018, dnr 2014-52 512, § 20/2018 om ett ge-
nomförande av hastighetsanalysens föreslagna hastigheter under fem år. 

I Hyssna finns en befintlig sträcka med hastighetsbegränsning 30 kilometer i tim-
men förbi förskolan på Lockövägen som behålles. 

Ett område med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen föreslås i Hyssna en-
ligt karta. 

Polismyndigheten har ingen erinran gällande ändrade hastighetsbegränsningar. Po-
lismyndigheten uppmuntrar till väghinder för att trafiken skall hålla tillåten hastig-
het 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 augusti 2021. 

Föreskrift-INF 2021 16-2021-08-26 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

 Inom ett område i Hyssna som anges på kartan får fordon inte föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2021. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut 
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Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen (1998:1276) följande. 

 Inom ett område i Hyssna som anges på kartan får fordon inte föras med 
högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2021. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 83/2021   Dnr: TSN 2018-305 214 

Detaljplan för Horred 9:7 - granskningsyttrande 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och servicenämnden överlämnar följande synpunkter avseende detaljplan 
för Horred 9:7: 

Kantorns väg stängs som utfart mot Helsjövägen men gång- och cykeltrafiken kvar-
står. Förslag är att utöka planområdet att innehålla allmän plats för gång- och cy-
kelanslutning mot Trafikverkets gång- och cykelväg längs Helsjövägen. Se även 
över planområdets gränser utifrån ytbehovet som kan behövas för vändplan i än-
den av Kantorns väg om den ska släntas. 

Justera ortens hastighetsbegränsning till 40 km/h, det står 50 i planbeskrivningen.  

Detaljplanen har minskats efter samrådet och beskriver första etappen av tre för 
utveckling av området i sin helhet. I VA-utredningen presenteras förslag för VA- 
byggnation i hela området med kapacitetsberäkning för anslutningar av spillvatten-
ledning till befintligt ledningssystem nedströms exploateringsområdet vid Sandells 
väg och vid Helsjövägen. Framtida utveckling med etapp 2 och 3 är idag inte plan-
lagd och alternativ anslutning vid Gärdesgårdsvägen eller Skräddarevägen behöver 
utredas för etapp 1 och komplettera VA-utredningen.  

Det kan finnas behov för lokal tryckstegring av vatten för enstaka byggnationer för 
att uppnå stabilt vattentryck.  

Befintliga ledningar som behöver flyttas på grund av exploatering bekostas av ex-
ploatören. 

Dagvattenutredningens förslag för dagvattenledningssystem hanterar hela exploa-
teringsområdet som innefattar tre etappområden. Alternativa lösningar behöver fö-
reslås för den här detaljplanen (etapp1) då etapp 2 och 3 inte är planlagda. 

Hänvisa till ”Marks kommuns renhållningsföreskrifter” och förtydliga med ”hante-
ringen av mat- och restavfall samt förpackningar ska ske bostadsnära”. Förpack-
ningsförordningen bestämmer om bostadsnära insamling av förpackningar.  
 
Utöver de kapitalkostnader som uppkommer i samband med exploateringen i områ-
det ska teknik- och servicenämnden ersättas för de driftkostnader som förslaget 
medför avseende allmän platsmark. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att revidera skrivelsen enligt dagens 
diskussioner avseende lokal tryckstegring. 



Sida 19(33) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2021-09-02 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bebyggelse av radhus och flerbostadshus i 
Horred. Fastigheterna är inte tidigare detaljplanelagda. Ändringen är förenlig med 
detaljplanens. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Marks kommun  

Planområdets areal är ca 3 ha på en platå och utgörs av fastigheterna Horred 9:7 
samt del av Horred 6:10. Området gränsar till Loftgårdsvägen i väster och befintligt 
bostadsområde i norr. Genom planområdet i nästan nord-sydlig riktning finns en 
gång- och cykelväg (Kantorns väg). Söder om området finns Helsjövägen och Hor-
reds kyrka. Marken som omfattas av planområdet är till största delen kommunägd 
och området utgörs idag av betesmark som tidigare arrenderats ut av kommunen.  

Planområdet omfattas inte av riksintressen eller strandskydd. I gällande FÖP för 
Horred, 1991, är ett område i den norra delen av fastigheten Horred 9:7 avsatt för 
service och handel. Området i övrigt är avsatt för bostäder. Förslaget bedöms inte 
strida mot översiktsplanen som beskriver Horred som en utvecklingsnod. 

Teknik- och servicenämndens förslag till beslut i samrådet var: 

 Planbeskrivningen ska kompletteras med en trafikutredning.  
 Planbeskrivningen bör utreda huruvida en förskola behövs och vart den kan 

placeras. 
 Flytta in- och utfarten via Helsjövägen till lämpligare plats. 
 Kontrollera att dagvattenutredningen är tillämpbar för planområdet om 

plankartan har förändrats. 
 Tillägga till planbeskrivningen att utrymmen för avfallshantering kommer 

behövas. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 25 oktober 
2018, § 82. 

Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet den 8 november 2018, § 103. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, 20 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden överlämnar följande synpunkter avseende detaljplan 
för Horred 9:7: 

Kantorns väg stängs som utfart mot Helsjövägen men gång- och cykeltrafiken kvar-
står. Förslag är att utöka planområdet att innehålla allmän plats för gång- och cy-
kelanslutning mot Trafikverkets gång- och cykelväg längs Helsjövägen. Se även 
över planområdets gränser utifrån ytbehovet som kan behövas för vändplan i än-
den av Kantorns väg om den ska släntas. 

Justera ortens hastighetsbegränsning till 40 km/h, det står 50 i planbeskrivningen.  
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Detaljplanen har minskats efter samrådet och beskriver första etappen av tre för 
utveckling av området i sin helhet. I VA-utredningen presenteras förslag för VA- 
byggnation i hela området med kapacitetsberäkning för anslutningar av spillvatten-
ledning till befintligt ledningssystem nedströms exploateringsområdet vid Sandells 
väg och vid Helsjövägen. Framtida utveckling med etapp 2 och 3 är idag inte plan-
lagd och alternativ anslutning vid Gärdesgårdsvägen eller Skräddarevägen behöver 
utredas för etapp 1 och komplettera VA-utredningen.  

Det kan finnas behov för lokal tryckstegring av vatten för enstaka byggnationer för 
att uppnå stabilt vattentryck.  

Befintliga ledningar som behöver flyttas på grund av exploatering bekostas av ex-
ploatören. 

Dagvattenutredningens förslag för dagvattenledningssystem hanterar hela exploa-
teringsområdet som innefattar tre etappområden. Alternativa lösningar behöver fö-
reslås för den här detaljplanen (etapp1) då etapp 2 och 3 inte är planlagda. 

Hänvisa till ”Marks kommuns renhållningsföreskrifter” och förtydliga med ”hante-
ringen av mat- och restavfall samt förpackningar ska ske bostadsnära”. Förpack-
ningsförordningen bestämmer om bostadsnära insamling av förpackningar.  
 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och lokal tryckstegring disku-
teras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) föreslår som tillägg att utöver de kapitalkostnader som upp-
kommer i samband med exploateringen i området ska teknik- och servicenämnden 
ersättas för de driftkostnader som förslaget medför avseende allmän platsmark. 

Bo Petersson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att revidera skrivelsen en-
ligt dagens diskussioner avseende lokal tryckstegring. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden överlämnar följande syn-
punkter avseende detaljplan för Horred 9:7: 

Kantorns väg stängs som utfart mot Helsjövägen men gång- och cykeltrafiken kvar-
står. Förslag är att utöka planområdet att innehålla allmän plats för gång- och cy-
kelanslutning mot Trafikverkets gång- och cykelväg längs Helsjövägen. Se även 
över planområdets gränser utifrån ytbehovet som kan behövas för vändplan i än-
den av Kantorns väg om den ska släntas. 

Justera ortens hastighetsbegränsning till 40 km/h, det står 50 i planbeskrivningen.  
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Detaljplanen har minskats efter samrådet och beskriver första etappen av tre för 
utveckling av området i sin helhet. I VA-utredningen presenteras förslag för VA- 
byggnation i hela området med kapacitetsberäkning för anslutningar av spillvatten-
ledning till befintligt ledningssystem nedströms exploateringsområdet vid Sandells 
väg och vid Helsjövägen. Framtida utveckling med etapp 2 och 3 är idag inte plan-
lagd och alternativ anslutning vid Gärdesgårdsvägen eller Skräddarevägen behöver 
utredas för etapp 1 och komplettera VA-utredningen.  

Det kan finnas behov för lokal tryckstegring av vatten för enstaka byggnationer för 
att uppnå stabilt vattentryck.  

Befintliga ledningar som behöver flyttas på grund av exploatering bekostas av ex-
ploatören. 

Dagvattenutredningens förslag för dagvattenledningssystem hanterar hela exploa-
teringsområdet som innefattar tre etappområden. Alternativa lösningar behöver fö-
reslås för den här detaljplanen (etapp1) då etapp 2 och 3 inte är planlagda. 

Hänvisa till ”Marks kommuns renhållningsföreskrifter” och förtydliga med ”hante-
ringen av mat- och restavfall samt förpackningar ska ske bostadsnära”. Förpack-
ningsförordningen bestämmer om bostadsnära insamling av förpackningar.  
 
Förslaget antas. 
 
Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Pär-Erik Johans-
sons (M) tilläggsförslag om att utöver de kapitalkostnader som uppkommer i sam-
band med exploateringen i området ska teknik- och servicenämnden ersättas för de 
driftkostnader som förslaget medför avseende allmän platsmark och finner att så 
sker. 
 
Slutligen ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Bo Peterssons (S) 
förslag om att förvaltningen får i uppdrag att revidera skrivelsen enligt dagens dis-
kussioner avseende lokal tryckstegring och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 84/2021   Dnr: TSN 2020-391 214 

Detaljplan för Skene 3:16 m.fl. - granskningsyttrande 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och servicenämnden är positiva till föreslagen detaljplan men menar fort-
satt att avtal för den stora dagvattenledningen under exploateringsområdet behövs 
för att på längre sikt klargöra ansvarstagande. Bedömningen är att dagvattenled-
ningen inte kan flyttas och funktionen är centralt betydande för dagvattenhante-
ringen för ett stort avrinningsområde under lång tid framöver.   

Detaljplanens förslag som inför ett naturområde med funktionen spridningskorridor 
kan komma att innebära lite ändrade skötselmoment för parkenheten att utföra 
inom detaljplaneområdet. Förslaget innebär tillkommande naturmark med fokus på 
mångfald vilket kan innebära en mer komplex miljö och varierande skötselinsatser 
under säsong men också över tid när naturområdet utvecklas, detta i förhållande 
till dagens stora gräsytor och befintliga naturmark. 

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola och friytor 
för lek och utevistelse, samt utrymme för parkering och varumottagning. Förslaget 
innebär att allmän platsmark, planlagd som park, övergår till kvartersmark för för-
skola. 

Detaljplanen bedöms strida mot gällande översiktlig planering. Behovet av en ny 
förskola centralt i Skene bedöms vara ett viktigt samhällsintresse och därmed skäl 
till avsteg från översiktsplanen. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med 
utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§. 

Planområdet ligger centralt i Skene, i änden av Lindängsgatan söder om Varbergs-
vägen och norr om järnvägen. Det omfattar en stor del av fastigheten Skene 3:16 
som utgörs av skötta gräsytor, korsande gång- och cykelbana och naturmark med 
halvöppen lövskog i en ravin, men också de delar av Skene 4:1 och Skene 3:17 
som är asfalterade kommunala parkeringsplatser intill servicehuset Lindäng och ett 
flerbostadshus väster om planen. Öster om planen ligger ett småhusområde. 

Planområdet omfattar ett cirka 11 900 m2 stort markområde och förslaget innebär 
att en del av grönområdet tas i anspråk för exploatering och bebyggs med en för-
skola i ett plan med 6 avdelningar samt tillhörande förskolegård. Förutsättningarna 
är goda för att en bra utemiljö för lek och utevistelse i direkt anslutning till försko-
lebyggnaden. Friytor med utrymme för varierad terräng och grönytor och uppgår till 
cirka 30 m2 per barn. 
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Planen för parkering är att befintliga parkeringsytor utökas för att komplettera för 
hämtning och lämning på förskolan och att personal tilldelas parkeringsyta ca 200 
meter norr om planområdet. 

Gång- och cykelvägen i öst-västlig ledd flyttas något för att göra plats för infart till 
förskolan men stråket behålls.  

För att bevara ett mindre grönt stråk genom området läggs planbestämmelsen NA-
TUR in i planområdets västra del. 

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 26 augusti–20 september 
2021. 

Teknik- och servicenämndens beslut i samrådsyttrandet: 

 I linje med arbetet med den nya Avfallsplanen anser Teknik- och serviceför-
valtningen att den sista meningen i stycket med rubrik ”Avfall" i planbered-
ningen, ska omformuleras till något i stil med ”Inom fastigheten ska, föru-
tom för mat- och restavfall, plats beredas för sortering och avhämtning av 
alla förpackningsfraktioner samt returpapper.”  

 Teknik- och serviceförvaltningen föreslår en djupare analys av trafiksituat-
ionen inom detaljplan och i dess närhet. Nya rörelsemönster från flera par-
keringsytor, en vändplan med tung trafik intill förskolan och eventuell parke-
ring på angränsande gator.  

 Inför byggnation ska ett avtal som hanterar kostnadsfördelning för att lång-
siktigt säkra den befintliga dagvattenledningen som hamnar under förskole-
byggnaden tecknas, och det ska även klargöra ansvarstagande för framtida 
kostnader som uppstår på grund av byggnation över ledning.  

 Exploatören ska bekosta flytt av befintlig gång- och cykelväg mellan Lind-
ängsgatan och Kornettgatan för att ge plats åt ny vändplan.  
 

Teknik- och servicenämnden var positiva till föreslagen detaljplan under förutsätt-
ning att ovanstående synpunkter beaktas och följande ändringar är uttalat gjorda i 
planförslaget enligt samrådsredogörelsen: 

• Plankarta har reviderats för att säkerställa ett skyddsavstånd på 100 meter 
mellan järnväg och förskola. 

• Plankartan har kompletterats med tekniskt område för befintlig transforma-
torstation. 

• En naturvärdesinventering har utförts. 
• Komplettering av geoteknisk undersökning har utförts. 
• Plankartan har kompletterats med planbestämmelse för gemensamhetsan-

läggning för parkering. 
• Genomförandebeskrivningen har kompletterats beträffande avtal, fastighets-

bildning, ansvar och ekonomi. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har behandlat ärende den 29 oktober 
2020, § 108. 
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Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet den 10 december 2020, § 131. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiva till föreslagen detaljplan men menar fort-
satt att avtal för den stora dagvattenledningen under exploateringsområdet behövs 
för att på längre sikt klargöra ansvarstagande. Bedömningen är att dagvattenled-
ningen inte kan flyttas och funktionen är centralt betydande för dagvattenhante-
ringen för ett stort avrinningsområde under lång tid framöver.   

Detaljplanens förslag som inför ett naturområde med funktionen spridningskorridor 
kan komma att innebära lite ändrade skötselmoment för parkenheten att utföra 
inom detaljplaneområdet. Förslaget innebär tillkommande naturmark med fokus på 
mångfald vilket kan innebära en mer komplex miljö och varierande skötselinsatser 
under säsong men också över tid när naturområdet utvecklas, detta i förhållande 
till dagens stora gräsytor och befintliga naturmark. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) föreslår som tillägg att utöver de kapitalkostnader som upp-
kommer i samband med exploateringen i området ska teknik- och servicenämnden 
ersättas för de driftkostnader som förslaget medför avseende allmän platsmark. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden är positiva till föreslagen de-
taljplan men menar fortsatt att avtal för den stora dagvattenledningen under explo-
ateringsområdet behövs för att på längre sikt klargöra ansvarstagande. Bedöm-
ningen är att dagvattenledningen inte kan flyttas och funktionen är centralt bety-
dande för dagvattenhanteringen för ett stort avrinningsområde under lång tid fram-
över.   

Detaljplanens förslag som inför ett naturområde med funktionen spridningskorridor 
kan komma att innebära lite ändrade skötselmoment för parkenheten att utföra 
inom detaljplaneområdet. Förslaget innebär tillkommande naturmark med fokus på 
mångfald vilket kan innebära en mer komplex miljö och varierande skötselinsatser 
under säsong men också över tid när naturområdet utvecklas, detta i förhållande 
till dagens stora gräsytor och befintliga naturmark. 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Pär-Erik Johans-
sons (M) tilläggsförslag om att utöver de kapitalkostnader som uppkommer i sam-
band med exploateringen i området ska teknik- och servicenämnden ersättas för de 
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driftkostnader som förslaget medför avseende allmän platsmark kan antas och fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 85/2021   Dnr: TSN 2019-386 214 

Detaljplan för Skene 72:1 - granskningsyttrande 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på detaljplan för Skene 
72:1: 

Detaljplanens dagvattenutredning redovisar ett förslag för lokal hantering av dag-
vatten och skyfallsvatten med öppna magasin och avrinning som följer befintliga 
rinnvägar. Mer kontroll över rening av ytvatten från planområdet behövs än vad 
som föreskrivs i förslaget då utflödet kommer ske uppströms vattenskyddsområde 
och eftersom arbete pågår med att ta vattentäkten nedströms i bruk kan framtida 
vattenskyddsområde dessutom komma att utökas. 

Förslag är att verksamhetsområde för dagvatten inte utökas med planområdet om 
lokal dagvattenhanteringen anläggs. 

Befintligt VA-system finns i närheten av planområdet men en VA-utredning som vi-
sar anslutningsmöjligheter, kapacitetsbehov och åtgärdsförslag behöver utföras. 

Ett framtida bostadsområde intill naturreservat innebär en trolig ökning av besö-
kare då reservatet blir planområdets naturnära rekreationsområde. Det kommer in-
nebära en ökad skötsel och kostnad för teknik- och serviceförvaltningen att han-
tera, vilket inte ryms inom befintlig budget.  

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att komplettera skrivelsen enligt da-
gen diskussioner avseende lokal dagvattenhantering samt exploateringsavtal. 

 

Ärendet 
Syftet med planen är att utveckla området söder om Kungsfors köpcenter med i hu-
vudsak bostäder och en viss del verksamheter i ett centralt läge med närhet till kol-
lektivtrafik, service och naturområden. Befintliga verksamheter i anslutning till 
planområdet ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas. Syftet är också att upp-
häva delar av gällande detaljplan som kan ha negativ påverkan på naturreservatet. 

Planområdet är ungefär 10 ha stort mellan Kungsfors fabriker i norr och Viskans ra-
viner i söder. Området avgränsas i väster av Örbyvägen och en ravindalgång i ös-
ter.  

Förslaget innebär att ett nytt bostadsområde med ca 250 bostäder kan uppföras sö-
der om Kungsfors köpcenter. Det möjliggör för förskola för ungefär 100 barn och 
ett äldreboende i områdets östra del. En ny gata kopplar samman området med Ör-
byvägen/väg 156 i väster och Industrigatan i norr och bildar avgränsning mellan 
Kungsfors parkeringar och det nya bostadsområdet. Utmed en ny gata genom 
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planområdet tillåts även centrumverksamhet, ett komplement till de verksamheter 
som finns i köpcentret och en övergång mellan bostadsområdet och befintligt köp-
center.  

Byggnaderna tillåts uppgå till en byggnadshöjd om 17,5 meter närmast köpcentret 
för att trappas ner till högst 7 meter byggnadshöjd närmare naturreservatet. Sänk-
ningen mot naturreservatet är både en anpassning till landskapsbilden och ett krav 
för att klara områdets stabilitet. En viss utökning av verksamheter tillåts även i 
väster, där Viskan Spa idag finns. I korsningen med Örbyvägen möjliggörs en ny 
cirkulation genom att delar av detaljplaner väster om vägen ändras. 

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till beslut i samrådsyttrandet var: 

 Minst ett E-område för avfallshantering skrivs in i planbestämmelserna i 
plankartan och att man tar bort texten om att kommunal parkering kan hy-
ras ut. 

 En utredning görs om skyddsavstånd mellan förskolan och djurhållningen i 
reservatet. 

 Verksamhetsområdena för vatten, avlopp respektive dagvatten utökas så att 
de omfattar hela det nya planområdet. 

 Planbestämmelsernas u-område kontrolleras mot befintliga VA-ledningar. 
 En VA-utredning genomförs för att klargöra ansvarsförhållandet och nyan-

läggandet av VA- ledningar i planområdet. 
 Fördröjning av dagvatten skall regleras i exploateringsavtal eller liknande. 
 Riskbedömning och utredning krävs för att klargöra hur vattentäkten kan 

komma att påverkas av exploatering i förorenad mark. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 28 novem-
ber 2019, § 99. 

Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet den 12 december 2019, § 122. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 augusti 2021. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och lokal dagvattenhantering 
samt exploateringsavtal diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att komplettera skrivelsen 
enligt dagen diskussioner avseende lokal dagvattenhantering och exploateringsav-
tal. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter 
på detaljplan för Skene 72:1: 

Detaljplanens dagvattenutredning redovisar ett förslag för lokal hantering av dag-
vatten och skyfallsvatten med öppna magasin och avrinning som följer befintliga 
rinnvägar. Mer kontroll över rening av ytvatten från planområdet behövs än vad 
som föreskrivs i förslaget då utflödet kommer ske uppströms vattenskyddsområde 
och eftersom arbete pågår med att ta vattentäkten nedströms i bruk kan framtida 
vattenskyddsområde dessutom komma att utökas. 

Förslag är att verksamhetsområde för dagvatten inte utökas med planområdet om 
lokal dagvattenhanteringen anläggs. 

Befintligt VA-system finns i närheten av planområdet men en VA-utredning som vi-
sar anslutningsmöjligheter, kapacitetsbehov och åtgärdsförslag behöver utföras. 

Ett framtida bostadsområde intill naturreservat innebär en trolig ökning av besö-
kare då reservatet blir planområdets naturnära rekreationsområde. Det kommer in-
nebära en ökad skötsel och kostnad för teknik- och serviceförvaltningen att han-
tera, vilket inte ryms inom befintlig budget. 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Bo Peterssons (S) 
förslag om att förvaltningen får i uppdrag att komplettera skrivelsen enligt dagen 
diskussioner avseende lokal dagvattenhantering samt exploateringsavtal kan antas 
och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 86/2021   Dnr: TSN 2021-377 

Detaljplan för Fritsla 5:34 - samrådsyttrande 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till detaljplanen och lämnar följande 
synpunkter: 
 
I detaljplanen behöver förtydligas varför den lilla ytan längs den lilla gatan norr om 
fastigheten, en yta som idag används till parkering av Marks Bostad, är inlagd i 
plankarta som ”Allmän plats, natur”.  
 
Om parkeringsytan beläggs med ej genomsläppliga material och ytvattenavledning 
görs mot kommunal dagvattenledning ska oljeavskiljare installeras. Förutsättningar 
för lokal hantering av dagvattenhantering med fördröjning och infiltrering är goda 
för att minimera detaljplaneområdets tillskott av dagvatten till att inte överstiga be-
räknat nuvarande utflöde från området till det befintliga flödet i ledningsnätet. 
 
Förtydligande för kapitlet om brandvatten: det finns två brandposter med ca 150 m 
avstånd längs Förläggarevägen, den närmaste ligger cirka 70 m nordväst om för-
läggargårdens huvudbyggnad och den andra cirka 100 m sydväst om byggnaden. 
En post på Björsvägen öster om planområdet ligger ungefär 150 m från gårdspla-
nen. Vattenflödet från de två närliggande brandposterna i Förläggarevägen bör vara 
minst 10 l/s enligt Svenskt Vattens rekommendationer i P114. 
 
Förpackningsförordningen pratar om bostadsnära insamling av förpackningar och 
avfallshanteringen kan förtydligas med ”hanteringen av mat- och restavfall samt 
förpackningar ska ske bostadsnära”. 

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kompletterande bebyggelse inom fastig-
heten Fritsla 5:34. Den befintliga förläggargården, med namnet Månsagården, och 
tillhörande magasinsbyggnad har ett kulturhistoriskt värde med stark förankring i 
ortens historia och skyddas med rivningsförbud. Nya byggrätter ska underordna sig 
befintliga byggnader. Plan‐och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 
2020‐11‐25. 
Planområdet ligger på en höjd utmed och öster om Förläggarevägen, i den västra 
delen av Fritsla, med goda kommunikationsmöjligheter till Kinna och Borås samt 
med närhet till skola, förskola och idrottsplats. Lek- och rekreationsytor finns i dag 
utanför planområdet. Gång- och cykelvägsnätet är delvis utbyggt men är inte hel-
täckande i närområdet.  
 
Stora ytor inom området är gräsbevuxna. Utmed infarten från norr finns en allé 
med äldre lövträd. Även utmed Förläggarevägen finns en ridå med buskar och 
större lövträd. De större träden inom området och de stora öppna gräsytorna mot 
Förläggarvägen utgör del av områdets kulturhistoriska värden.  
En lägre stenmur avgränsar mot del av Förläggarevägen i sydväst och tar upp höjd-
skillnaden där vägen ligger lägre än fastigheten. 
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Idag har området två infarter. En i norr som ansluter via Gärdebovägen och en i 
sydväst via Förläggarevägen.  
 
Området är ca 12 100 m2 stort varav det mesta är kvartersmark för bostäder samt 
en liten strimma allmän platsmark med parkkaraktär. Området är inom verksam-
hetsområde för VA och dagvatten.  

Förslaget som redovisas i detaljplanen tar hänsyn till siktlinjer till och från huvud-
byggnaden och till utemiljön. Det visar en disposition av tre nya byggnader som bil-
dar gemensam innergård med huvudbyggnaden. Utformningen av flyglarna tar ef-
ter huvudbyggnadens formspråk. Ytterligare en byggnad föreslås utmed infarten 
och allén. Planförslaget föreslår huvudinfart i norr längs den befintliga allén. Unge-
fär 130 resor per dygn förväntas varav 82 troligen med bil. Beräkningen grundar sig 
på att 25 nya lägenheter tillkommer. Parkeringsbehovet för föreslagen exploatering 
uppgår till 25 – 30 platser. 
 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till detaljplanen och lämnar följande 
synpunkter: 
 
I detaljplanen behöver förtydligas varför den lilla ytan längs den lilla gatan norr om 
fastigheten, en yta som idag används till parkering av Marks Bostad, är inlagd i 
plankarta som ”Allmän plats, natur”.  
 
Om parkeringsytan beläggs med ej genomsläppliga material och ytvattenavledning 
görs mot kommunal dagvattenledning ska oljeavskiljare installeras. Förutsättningar 
för lokal hantering av dagvattenhantering med fördröjning och infiltrering är goda 
för att minimera detaljplaneområdets tillskott av dagvatten till att inte överstiga be-
räknat nuvarande utflöde från området till det befintliga flödet i ledningsnätet. 
 
Förtydligande för kapitlet om brandvatten: det finns två brandposter med ca 150 m 
avstånd längs Förläggarevägen, den närmaste ligger cirka 70 m nordväst om för-
läggargårdens huvudbyggnad och den andra cirka 100 m sydväst om byggnaden. 
En post på Björsvägen öster om planområdet ligger ungefär 150 m från gårdspla-
nen. Vattenflödet från de två närliggande brandposterna i Förläggarevägen bör vara 
minst 10 l/s enligt Svenskt Vattens rekommendationer i P114. 
 
Förpackningsförordningen pratar om bostadsnära insamling av förpackningar och 
avfallshanteringen kan förtydligas med ”hanteringen av mat- och restavfall samt 
förpackningar ska ske bostadsnära”. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till detalj-
planen och lämnar följande synpunkter: 
 
I detaljplanen behöver förtydligas varför den lilla ytan längs den lilla gatan norr om 
fastigheten, en yta som idag används till parkering av Marks Bostad, är inlagd i 
plankarta som ”Allmän plats, natur”.  
 
Om parkeringsytan beläggs med ej genomsläppliga material och ytvattenavledning 
görs mot kommunal dagvattenledning ska oljeavskiljare installeras. Förutsättningar 
för lokal hantering av dagvattenhantering med fördröjning och infiltrering är goda 
för att minimera detaljplaneområdets tillskott av dagvatten till att inte överstiga be-
räknat nuvarande utflöde från området till det befintliga flödet i ledningsnätet. 
 
Förtydligande för kapitlet om brandvatten: det finns två brandposter med ca 150 m 
avstånd längs Förläggarevägen, den närmaste ligger cirka 70 m nordväst om för-
läggargårdens huvudbyggnad och den andra cirka 100 m sydväst om byggnaden. 
En post på Björsvägen öster om planområdet ligger ungefär 150 m från gårdspla-
nen. Vattenflödet från de två närliggande brandposterna i Förläggarevägen bör vara 
minst 10 l/s enligt Svenskt Vattens rekommendationer i P114. 
 
Förpackningsförordningen pratar om bostadsnära insamling av förpackningar och 
avfallshanteringen kan förtydligas med ”hanteringen av mat- och restavfall samt 
förpackningar ska ske bostadsnära”. 

Förslaget antas. 

________       
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§ 87/2021   Dnr: TSN 2018-154 004 

Dokumenthanteringsplan för teknik- och servicenämnden - re-
videring 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Dokumenthanteringsplan för teknik- och servicenämnden antas och ersätter där-
med dokumenthanteringsplanen antagen i teknik- och servicenämnden 17 oktober 
2019, § 113. 

Ärendet 
Det är varje myndighets ansvar att vårda sitt arkiv. En arkivbeskrivning och doku-
menthanteringsplan skall löpande uppdateras och kompletteras. Arkivbeskrivningen 
ska kortfattat informera om myndighetens organisation och verksamhet m.m. Do-
kumenthanteringsplanen i sin tur talar om vad som måste bevaras och vad som 
kan gallras. 
 
Teknik- och servicenämnden har med beslut den 17 oktober 2019, § 113, fastställt 
dokumenthanteringsplan för teknik- och servicenämnden och noterat arkivbeskriv-
ningen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 augusti 2021. 

Reviderad dokumenthanteringsplan för teknik- och servicenämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och det förändringar som do-
kumenthanteringsplanen innehåller. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Dokumenthanteringsplan för teknik- och servicenämnden 
antas och ersätter därmed dokumenthanteringsplanen antagen i teknik- och ser-
vicenämnden 17 oktober 2019, § 113. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 88/2021   Dnr: TSN 2021-325 

Delårsrapport 2021 - information 

Ärendet 
Kommunerna ska enligt lag upprätta delårsrapporter. Kommunens delårsrapport är 
kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och koncer-
nens verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader (januari-augusti) samt 
en prognos för året. Nämndens rapportering ligger till grund för redovisningen. 

Enligt kommunfullmäktiges Budget 2021-2024 ska varje nämnd och styrelse följa 
upp och analysera verksamhetens resultat. Rapporteringen till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige ska göras utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det 
i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska 
rapporteras.  

Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analys, slutsatser 
och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verk-
samheten, medborgarna och kommunen som helhet. 

Delårsrapportens verksamhetsdel innehåller en uppföljning av viktiga händelser för 
individ och samhälle, uppdrag, samarbete, mål samt verksamhetsföljetal. Delårs-
rapporten beskriver också hur årets internkontrollarbete framskrider. 

Personalavsnittet innehåller en analys av nämndens personalförhållanden samt en 
kort återrapportering kring nämndens arbete med samverkansavtalet. Rapporten 
innehåller också en uppföljning av beslutade personalföljetal. 

Ekonomiavsnittet innehåller uppföljning samt helårsprognos avseende drift- och in-
vesteringsbudget med tillhörande kommentarer. 

Rapportdelen övrig uppföljning beskriver nämndens arbete med Agenda 2030 samt 
Klimatlöften 2021. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningen skrivelse, daterad 29 juni 2021. 

Upprättat delårsrapport 2021. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och arbetsutskottet diskuterar 
bland annat medel för beläggning av gc-vägen mellan Hyssna och Sätila samt sjuk-
frånvaron. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 


