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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-09-01 

Tid:   kl. 13:30 – 17:30, Paus 15.00 – 15.15 

Plats: 
 

 Vävsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (L) Paul Brusk 
 (M) Tomas Ekberg, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD) §§ 64-

65, 67-78 
 (C) Kent Persson 
 (C) Jessica Carlund, tjänstgör för Tomas Ekberg (M), § 66 
   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen 
(S) Tuula Vähäniemi 
(C) Jessica Carlund, § 64-65, 67-77 
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 64-78 
 Amanda Öberg Gatuingenjör § 66 
 Ola Andersson Trafikingenjör § 66 
 Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 67 
 Patrik Forsberg Enhetschef avfall § 67 
 Christer Lundenius Handläggare § 68-70 
 Annika Lennhager Lokalstrateg § 71-76 
 Erik Glansin Verksamhetschef 

lokalförsörjning 
§ 64-78 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
teknik 

§ 64-78 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
Kost- och städ 

§ 64-78 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 64-78 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen 2022-09-06, kl 15:00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 64-78 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

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

Instans 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-09-01, § 64-78 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-09-07 Datum för anslags 

nedtagande 2022-09-29 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 64 

Förändring av ärendelistan § 65 

Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen § 66 

Information om utredning av lakvattenhantering § 67 

Detaljplan Folkskolan 15 Kinna - samrådsyttrande § 68 

Detaljplan för Kråkered 1:9 i Ubbhult - granskningshandling § 69 

Detaljplan Härkila 2:32 - samråd § 70 

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

§ 71 

Hyreskontrakt Kinna Station för undertecknande § 72 

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

§ 73 

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

§ 74 

Förskola i Sätila - godkännande av förstudie § 75 

Hyssnaskolan - godkännande av förstudie § 76 

Deltagande på distans vid sammanträden för teknik- och 
servicenämndens arbetsutskott 

§ 77 

Delårsrapport 2022 - information § 78 
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§ 64/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Tomas Ekberg (M) anmäler jäv under pkt 2: Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 
mot Kroksvägen och deltar inte i handläggning eller beslut. 

________ 
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§ 65/2022     

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Detaljplan Härkila 2:32 – samråd 

Följande ärende ändras från beslutsärende till informationsärende: 

- Delårsrapport 2022 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Detaljplan Härkila 2:32 – samråd 

Förslaget antas. 

Därefter föreslår ordföranden att Delårsrapport 2022 ändras från beslutsärende till 
informationsärende. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 66/2022   Dnr: TSN 2022-438 

Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Fastighetsägaren beviljas möjlighet att anlägga ny in- och utfart placerad enligt an-
sökan och under förutsättning att följande villkor följs: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

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

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

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag till 
bifall som innebär följande:  

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

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

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

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

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

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

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

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Sökanden 

________ 

 

  



Sida 9(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-09-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67/2022   Dnr: TSN 2022-522 

Information om utredning av lakvattenhantering 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.  

 

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden överlämnar informationen till 
Kommunstyrelsen. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 68/2022   Dnr: TSN 2022-501 

Detaljplan Folkskolan 15 Kinna - samrådsyttrande 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut. 

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde bear-
beta förslaget enligt dagens diskussioner. 

 

Ärendet 
Planen syftar till att uppdatera befintlig plan för att reglera för de kommunala an-
läggningar (skola och parkeringshus) som uppförs under planprocessen samt att ge 
byggrätt för en ny del av tätorten som rymmer bostäder och service. Den nya tä-
tortsdelen fokuseras på bostäder men inrymmer även ett område för kommunal 
service (förskola). De delar av planen som innehåller bostäder är ett förverkligande 
av en markanvisningstävling. Genomförandetiden är 10 år från att detaljplanen vin-
ner laga kraft. 
 
Planförslaget bedöms förenligt med gällande översiktlig planering. På platsen gäller 
FÖP KINNA SKENE ÖRBY från 2010. Planområdet anges där som Bebyggelseom-
råde, befintliga respektive föreslagna. 
 
Ärendet handläggs med utökat planförfarande. På grund av planens ekonomiska 
konsekvenser omfattas den inte av plan- och byggnadsnämndens delegation, därför 
kommer kommunfullmäktige att anta planen.  
 
En kort beskrivning av plankartans indelning. 
S - En nybyggd skola, idrottshall och skolområde för 630 elever. För att skapa möj-
lighet att utöka centrala Kinnas kapacitet för förskoleplatser avsätts en tomt som 
lätt nås från både centrum och resecentrum. Höjden regleras till +66,0 meter vilket 
motsvarar 2 våningar. Byggrättens yta motsvarar fyra avdelningar. 
 
GATA - Gator och grönområden planeras som allmänna platser med kommunalt hu-
vudmannaskap. Fredensborgsgatan behåller i huvudsak sin utformning vad gäller 
bredd och funktion. 
 
Lilla Lyckegatan bildar huvudgata i området och får därför ett bredare utrymme än 
de andra för att kunna rymma parkeringsfickor för besökande till området. Gatan 
längst i väster mellan bostäderna och skolområdet är tertiärt stråk som ges en 
smalare utformning med avsikten att den enkelriktas och används för utfart från 
området och som serviceangöring för idrottshallens lastintag. Planen innebär att två 
nya gångstråk, ett primärt och ett sekundärt, skapas där den gamla Lyckeskolan 
stod. De primära stråken är tänkta att vara bra utformade för gående medan de se-
kundära stråken mer ska ses som möjliga att ta sig fram men kan vara smalare och 
kanske inte snöröjas. 
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B - Kvartersmark föreslås för tillkommande bostäder och för de kommunala insla-
gen av service. Kvartersmark för bostäder regleras till de höjder och procentuella 
byggnadsareor som angavs i markanvisningstävlingen men har anpassats för att 
byggnaderna ska kunna uppföras med bjälklag av trä vilka ger aningen högre bygg-
nader. Kvarteren är utformade med stora delar av sina garage nedsänkta i olika 
grad under byggnationen. Skolan är idag byggd med nockhöjd +74,8 och idrotts-
hallen +74,4, för att ge möjlighet till anpassningar vi idag inte känner till sätts 
byggrätten till +76,0. 
 
P - Parkeringshuset har flera syften. Det ska både ersätta parkeringsplatser som 
försvinner när befintligt parkeringsdäck ger plats för ett bostadskvarter och stärka 
upp centrums utbud av parkeringar för handeln. Byggnaden fyller i det närmaste 
hela användningsytan. Parkeringshuset projekteras för att rymma 251 parkeringar i 
sitt uppförande men förbereds för att i ett senare skede kunna utökas med ytterli-
gare våning till 80 parkeringar. För att skydda närmaste kvarter A från buller och 
insyn uppförs byggnaden med tät vägg mot söder. För att skydda kringliggande bo-
städer kommer även mindre delar av andra väggar att täckas. Under parkeringshu-
set ligger befintliga utrymmen för ortens tekniska system och skyddsrum. Vid par-
keringshusets uppförande kompletteras dessa utrymmen med utrymmen för sprink-
leranläggningens teknik. 
 
E - I söder avsätts ett område 10x10 meter för transformatorstation. Syftet är att 
kunna förstärka elnätet så nära brukarna som möjligt utan att skyddsavstånd ger 
konflikter med kvarterets byggrätter samtidigt som stationen kan nås enkelt för 
service och liknande. Stationen kan matas genom att en ny ledning läggs i det u-
område som går mellan Lyckeskolan och idrottshallen. 
 
Grönytan i den södra slänten ges bestämmelsen NATUR. Bestämmelsen ställer inga 
juridiska krav på särskild skötsel. Skötseln avses ske som idag där de delar av ytan 
som är gräsyta slås enstaka gånger per år och resten som mer skogsaktig yta med 
träd. 
 
Kommunen äger all mark inom planområdet med undantag för ett mindre område 
som utgörs av marksamfälligheten Kinna S:32. Den här detaljplanen har kommu-
nalt huvudmannaskap, kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av lokalga-
tor, gång- och cykelvägar och naturmark. Utbyggnad av allmän plats påbörjas när 
detaljplanen når laga kraft. Berört planområde är beläget inom kommunens verk-
samhetsområde för VA och dagvatten. Kommunen ansvarar också för eventuell ut-
byggnad samt framtida drift och underhåll av kapacitetshöjande åtgärder på spill- 
och färskvattenledningar utanför planområdet.  
 
Det är exploatörens ansvar att ansluta området till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet samt fördröjning av dagvattnet inom kvartersmarken.  

Planbeskrivningen nämner dessutom kort de många intressen och utredningar som 
skapar ramar för detaljplanen men också de intressen som inte berörs samt vilka 
utredningar som av olika skäl inte tagits fram. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 augusti 2022. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden vill på grund av planens omfattande innehåll vara tyd-
liga med att det är viktigt att förvaltningen är mer delaktig i planprocessen än vad 
som vanligtvis är fallet. 

Sammanfatta information från de många utredningar som ligger till grund för pla-
nen för att underlätta förståelsen av planbeskrivningen.  

Respektive fastighetsägare ansvarar för avfallsutrymmen, och det innebär att det 
förutom mat- och restavfall även ska finnas plats för förpackningar då detta enligt 
regeringsbeslut ska samlas in bostadsnära inom några år. Avfallsutrymmenas ut-
formning och placering ska ske i enlighet med Avfall Sveriges Handbok för avfalls-
utrymmen och Marks kommuns renhållningsföreskrifter. Dokumenten påpekar 
också vikten av trafiksäker avfallshantering för sopbilar så de inte hamnar i situat-
ioner där de måste backa. 

Ansvar för träd och gräsytor ska fastställas och driftstödet behöver regleras utifrån 
hur ansvaret kommer se ut. 

Utveckla parkstråk. Slänten mot vägen borde få parkstatus och vara en del av 
stadsdelens karaktär snarare än naturmark eller grön ridå. 

Det saknas idag egenskapsbestämmelser i plankartan för dagvattenanläggning i 
gata. Detaljplaneenheten behöver i samarbete med teknik- och serviceförvaltningen 
ta fram avgränsningar för egenskapsbestämmelser för dagvattenhanteringen i gata. 

Teknik- och servicenämnden vill utröna om ansvarsgränser för dagvattenhante-
ringen, något som påverkar drift och ekonomi, kan klargöras i detaljplan. 
 
Kapitlet som översiktligt beskriver drift av vatten och avlopp (s. 13) bör i sin be-
skrivning över kommunens ansvar även lägga till; eventuell utbyggnad samt fram-
tida drift och underhåll av, och kapacitetshöjande åtgärder på, dagvattenledningar 
utanför planområdet. 
 
Kapitlet om skyfall behöver förtydligas. En kort beskrivning av avrinningsförloppet 
och påverkan av skyfall underlättar tolkningen av kartan.  

Vid höjdsättning av mark behöver hänsyn tas till skyfall så att vatten avleds på ett 
kontrollerat sätt. Det behöver kollas noga även utanför planområdet. 
 
VA och dagvattenutredningen är omfattande och det är viktigt att principer och 
skarpa krav är med. Till exempel vilket av alternativen för dagvattenavledning som 
väljs, att från kvartersmark ska 10 mm dagvatten fördröjas och att brandvattenför-
sörjning sker från brandposter. 
 
Kapitlet som översiktligt beskriver drift av allmänna platser (s. 13) bör i sin beskriv-
ning över kommunens ansvar även lägga till; utbyggnad och skötsel av parkytor 
och lekplatser.  
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Teknik- och serviceförvaltningen har konsultstöd för trafikfrågor och inom tidsra-
men för samråd har det inte kunnat lösas för viktiga synpunkter förvaltningen velat 
diskutera. Yttrande specifikt gällande trafiken kommer delges separat. 

Planens omfattning medför att olika åtgärder behövs göras utanför planområdet vil-
ket medför kostnader som ska beaktas i kommande budgetarbete. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden 
utan förslag till beslut samt att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde bearbeta förslaget enligt dagens diskussioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Peterssons (S) förslag som 
innebär att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden utan förslag till be-
slut samt att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sam-
manträde bearbeta förslaget enligt dagens diskussioner kan antas och finner att så 
sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 69/2022   Dnr: TSN 2021-571 

Detaljplan för Kråkered 1:9 i Ubbhult - granskningshandling 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och servicenämnden vill se att det i planbeskrivningens avsnitt om avfalls-
hantering tydligt står att det är fastighetsägarens ansvar att se till att utrymme 
inom planområdet finns för mat- och hushållsavfall samt de avfallsfraktioner som 
innefattas av regeringens förpackningsförordning, och att hantering ska ske enligt 
Marks kommuns föreskrifter om avfallshantering. 

Det är viktigt att avfallshämning kan ske trafiksäkert, det vill säga utan att fordon 
ska behöva backa. Vägar inom området ska planeras med genomfartsslinga eller 
tillräckligt stora vändytor. Illustrationen över bostadsområdet i planbeskrivningen 
uppfyller till exempel inte en trafiksäker hämtning av avfall. 

Planering och projektering av utbyggnad av lokalnätet i Kråkered pågår och anslut-
ningspunkt för VA blir på den södra sidan av fastigheten och inte utmed västra 
gränsen som tidigare varit aktuellt. Brandposter byggs inte i lokalnätet då kapa-
citeten inte kan säkerställas. Räddningstjänst använder alternativsystem med tank-
bil för brandvatten.   

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från verksamhet till 
bostäder. Nya bostäder i samhället är positivt då det ger bättre underlag för både 
offentlig och kommersiell service i Ubbhult. Orten är en av kommunens attraktiv-
aste att bosätta sig i med läge nära väg 156 och bra kollektivtrafik. Planförslaget 
bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. 
 
Planen omfattar 10 400 m2 och i stort sett allt är kvartersmark för bostäder. En li-
ten strimma utmed Kungsbackavägen (väg 1614) är del av vägområdet och utgör 
allmän platsmark.  
 
Den tidigare verksamheten med huskonstruktion efterlämnar en äldre bebyggelse 
och området är till stor del hårdgjord, det har slänter mot öster och mot söder och 
avrinningen leder till en bäck som rinner utmed fastighetens östra gräns och vidare 
söderut. 
 
Planförslaget ska möjliggöra bostadsbebyggelse i två plan och flexibilitet gällande 
val av hustyper. Max 25 % av tomtytan får bebyggas. Tillkommande byggnader och 
yttre anläggningar ska byggas på sådant sätt att funktionshindrades möjlighet att 
bo och utnyttja området underlättas.  
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Väganslutning föreslås läggas centralt längs fastighetens gräns mot väg 1614.  
Trafikverket planerar för en separat gång- och cykelväg genom Kråkered längs 
sträckan från Ubbhultsskolan och söderut mot gården Ubbhult Kråkered för att för-
bättra trafiksäkerheten. En liten del av Kråkered 1:9 föreslås ingå i den nya gång- 
och cykelvägens vägområde. Trafikverket ansvarar för fastighetsbildning av vägom-
rådet och för de kostnaderna. 
 
Exploatören är ansvarig för byggnationen inom kvartersmark i planen och ser till att 
fastigheten är ansluten till kommunalt VA och korrekt dagvattenhantering samt el, 
tele och eventuell fiber. Eventuell avstyckning av tomter och skapande av gemen-
samhetsanläggningar ansvaras och bekostas av exploatör. 
 
En konsekvensbeskrivning görs i planbeskrivningen och den konstaterar: 

att nybyggnationen ökar underlag och ger förbättrade förutsättningar för kollektiv-
trafik.  

- att det ger ökat underlag till den kommande gång- och cykelvägen. En väg som 
kommer skapa en säkrare trafikmiljö för barn då skolan är på gångavstånd från 
planområdet. 

- möjliggör ökad energieffektivisering med förtätad bostadsbebyggelse på lands-
bygden. 

- miljökvalitetsnormer för luft och vatten inte påverkas negativt när planen efter-
följs.  

- att tillgången på rekreation i natur är god men att det inom planområdet behövs 
plats för lek och utevistelse för mindre barn.  

Planförslaget finns utställt för granskning under perioden 13 juli – 22 september 
2022. 
 
Teknik- och servicenämndens samrådsyttrande december 2021 
Avfallshanteringen inom planområdet ska följa Marks gällande renhållnings-före-
skrifter och utformas efter de riktlinjer samt rekommendationer som finns i Hand-
bok för Avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2018) med avseende på utformning av 
gemensamma avfallsutrymmen och rörande hämtningsförhållanden. Hänsyn måste 
även tas till gällande förordning om producentansvar för förpackningar (SFS nr 
2018:1462). Planområdet kommer ingå i ett verksamhetsområde för vatten och av-
lopp men dagvatten hanteras lokalt inom fastigheten. 
 
Inom planområdet finns bestånd med den invasiva arten Jättebalsamin vilket måste 
tas hänsyn till vid masshantering. 
 
Teknik- och servicenämnden ser positivt på förtätning med bostadsbebyggelse i 
Ubbhults Kråkered. 
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Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 22 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden vill se att det i planbeskrivningens avsnitt om avfalls-
hantering tydligt står att det är fastighetsägarens ansvar att se till att utrymme 
inom planområdet finns för mat- och hushållsavfall samt de avfallsfraktioner som 
innefattas av regeringens förpackningsförordning, och att hantering ska ske enligt 
Marks kommuns föreskrifter om avfallshantering. 

Det är viktigt att avfallshämning kan ske trafiksäkert, det vill säga utan att fordon 
ska behöva backa. Vägar inom området ska planeras med genomfartsslinga eller 
tillräckligt stora vändytor. Illustrationen över bostadsområdet i planbeskrivningen 
uppfyller till exempel inte en trafiksäker hämtning av avfall. 

De större värdefulla träden som står inom naturområde med enskilt huvudmanna-
skap ska ritas in i plankartan för att säkra träden och naturmiljön långsiktigt vilket 
sammanfaller väl med artskyddet för den fridlysta större vattensalamandern som 
har en lokal med fokus kring branddammen precis norr om planområdet. 

Planering och projektering av utbyggnad av lokalnätet i Kråkered pågår och anslut-
ningspunkt för VA blir på den södra sidan av fastigheten och inte utmed västra 
gränsen som tidigare varit aktuellt. Brandposter byggs inte i lokalnätet då kapa-
citeten inte kan säkerställas. Räddningstjänst använder alternativsystem med tank-
bil för brandvatten.   

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att följande stycke tas bort: 

De större värdefulla träden som står inom naturområde med enskilt huvudmanna-
skap ska ritas in i plankartan för att säkra träden och naturmiljön långsiktigt vilket 
sammanfaller väl med artskyddet för den fridlysta större vattensalamandern som 
har en lokal med fokus kring branddammen precis norr om planområdet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om arbetsutskottet kan anta Ekbergs (M) förslag 
som innebär att stycket ”De större värdefulla träden som står inom naturområde 
med enskilt huvudmannaskap ska ritas in i plankartan för att säkra träden och na-
turmiljön långsiktigt vilket sammanfaller väl med artskyddet för den fridlysta större 
vattensalamandern som har en lokal med fokus kring branddammen precis norr om 
planområdet” tas bort och finner att så sker. 
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Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta förvaltningens för-
slag till beslut i övrigt och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 70/2022   Dnr: TSN 2022-528 

Detaljplan Härkila 2:32 - samråd 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på samrådshandlingen: 

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

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

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

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

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering. 

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

Planområdet och skolan 

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

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

Dagvattenutredning 

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

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

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

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

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

Övriga utredningar 

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

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

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

Sweco har utfört en trafikbullerutredning daterad 2021-12-01 för att kartlägga bul-
lersituationen. Utredningen har studerat bullerbidraget till planerad skolas utom-
husmiljö från kringliggande vägar. Analys utgår från riktvärden för ny skolgård. Ut-
redningen visar att oavsett utbyggnadsalternativ beräknas större delen av skol-
gårdsytan innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för nya skolgårdar. 
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Trafikverket planerar för en gång- och cykelbana i den sydvästra delen av planom-
rådet. Naturområden längs nordvästra plangränsen skapar goda förutsättningar för 
utbyggnad av eventuella gång- och cykelanläggningar i framtiden. 

Grönområdesytan kommer minskas på grund av den ytan som behövs för utökning 
av byggnadsarea och parkeringsplatser. 

Ansvar 

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

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

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

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

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

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

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 71/2022   Dnr: TSN 2022-428 

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

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Äldreomsorgsnämndens begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kul-
labyn är verkställd i sin helhet. 

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Äldreomsorgsnämnden 

________ 

 

  



Sida 23(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-09-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72/2022   Dnr: TSN 2022-520 

Hyreskontrakt Kinna Station för undertecknande 

Arbetsutskottets beslut 
Verksamhetschef lokalförsörjning får i uppdrag att underteckna hyreskontrakt för 
Kinna station, avtalsnr 2191410.06 med avtalsstart 2022-12-01. 

 

Ärendet 
I projektet nybyggnation av Kinna Resecentrum har inrymts en yta för personalut-
rymme för busstransportör. Aktuell transportör för Västtrafiks linjer är Nobina Sve-
rige AB. Nobina Sverige AB vill teckna avtal med aktuell lokal motsvarande den tid 
deras avtalade uppdrag för Västtrafik sträcker sig. Avtalets löptid är därför 2022-
12-01 till och med 2031-06-30 med möjlighet till förlängning om ingen av parterna 
säger upp avtalet. Kontraktstiden uppgår till 8 år och 7 månader varför det enligt 
delegationsordningen för Teknik- och servicenämnden faller under arbetsutskottets 
delegation att fatta beslut om avtalets undertecknande samt ge mandat för under-
tecknandet. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 22 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetschef lokalförsörjning får i uppdrag att underteckna hyreskontrakt för 
Kinna station, avtalsnr 2191410.06 med avtalsstart 2022-12-01. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetschef lokalförsörjning får i uppdrag att under-
teckna hyreskontrakt för Kinna station, avtalsnr 2191410.06 med avtalsstart 2022-
12-01. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 73/2022   Dnr: TSN 2019-463 293 

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

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

 

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att färdigställande av förstudien avseende äldreboende i an-
slutning till Kinnaborg pågår och nämnden återkommer med en mer detaljerad tid-
plan när den finns framme, samt att färdigställande år 2025 bedöms kvarstå. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Äldreomsorgsnämnden 

________ 
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§ 74/2022   Dnr: TSN 2022-427 

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

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Tidplan för installering av sprinkler på vård- och omsorgsboenden kommer att redo-
visas under senare delen av hösten, efter det att Marks Bostads AB tagit fram en 
realistisk tidplan.  

 

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att tidplan för installering av sprinkler på vård- och omsorgs-
boenden kommer att redovisas under senare delen av hösten, efter det att Marks 
Bostads AB tagit fram en realistisk tidplan. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Äldreomsorgsnämnden 

Marks Bostads AB 

________ 
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§ 75/2022   Dnr: TSN 2018-257 290 

Förskola i Sätila - godkännande av förstudie 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat med 
det underlag som saknas, förstudien och överlämnar densamma till kommunstyrel-
sen för vidare handläggning samt till barn- och utbildningsnämnden för information.  

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

 

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

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

Förstudien har således resulterat i några förslag på storlek och placering på befint-
lig tomt på Lisakullavägen i Sätila. Dessa kommer, tillsammans med kalkyler, att 
kompletteras med till teknik- och servicenämnden.  

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat med 
det underlag som saknas, förstudien och överlämnar densamma till kommunstyrel-
sen för vidare handläggning samt till barn- och utbildningsnämnden för information.  

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och informerar om att hand-
lingarna kommer att kompletteras med det saknade underlaget inför nämndens 
sammanträde. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvalt-
ningen kompletterat med det underlag som saknas, förstudien och överlämnar den-
samma till kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till barn- och utbild-
ningsnämnden för information.  

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

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Barn- och utbildningsnämnden för information. 

________ 
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§ 76/2022   Dnr: TSN 2018-260 290 

Hyssnaskolan - godkännande av förstudie 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat med 
det material som saknas, förstudien och överlämnar densamma till kommunstyrel-
sen för vidare handläggning och till barn- och utbildningsnämnden för information.  

 

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

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

Förstudien har resulterat i ett om- och tillbyggnadsförslag av befintliga skolan för 
att den skall rymma ca 200 elever. Som ett parallellt spår för att få en jämförelse 
har det översiktligt studerats att riva enplansbyggnader och bygga en större två-
plansbyggnad. Alternativen kommer att kompletteras med kalkyler till teknik- och 
servicenämndens möte den 15 september.  

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat med 
det material som saknas, förstudien och överlämnar densamma till kommunstyrel-
sen för vidare handläggning och till barn- och utbildningsnämnden för information. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och informerar om att hand-
lingarna kommer att kompletteras med det saknade underlaget inför nämndens 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvalt-
ningen kompletterat med det material som saknas, förstudien och överlämnar den-
samma till kommunstyrelsen för vidare handläggning och till barn- och utbildnings-
nämnden för information. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 

Kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Barn- och utbildningsnämnden för information. 

________ 
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§ 77/2022   Dnr: TSN 2020-138 101 

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med le-
damöter närvarande på distans. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och föreslår som ett förtydli-
gande att beslutet gäller till och med 31 december 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden tillåter att arbetsutskottet har 
sammanträden med ledamöter närvarande på distans. Beslutet gäller till och med 
31 december 2022. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 78/2022   Dnr: TSN 2022-526 

Delårsrapport 2022 - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Rapportens upplägg och innehåll gås igenom och diskuteras. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 

 

 


