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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-09-29 

Tid:   kl. 13:30 – 15:00 

Plats: 
 

 Vävsalen 

Beslutande:  (S) Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 

 (C) Jessica Carlund, tjänstgör för Kent Persson (C) 

 (L) Paul Brusk 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Jonas Elghorn 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

  
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 79-92 
 Fanny Blom VA-ingenjör § 80-81 
 Amanda Öberg Gatuingenjör § 82 
 Ola Andersson Trafikingenjör § 83-86 
 Christer Lundenius Handläggare § 87 
 Karin Ahlgren  Projektledare § 89 
 Jenny Forsberg Verksamhetschef 

teknik 
§ 79-89 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 79-82 
    

Utses att justera: Paul Brusk (L) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-10-03, kl 15.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 79-92 

Catarina Modin 

Ordförande 

Pär-Erik Johansson (M) 

Justerande 

Paul Brusk (L) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29, § 79-92 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-10-04 Datum för anslags 

nedtagande 2022-10-26 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 79 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrif-
ter för Hyssna grundvattentäkt 

§ 80 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrif-
ter för Hajom grundvattentäkt 

§ 81 

Medborgarförslag om trafikskyltar längs Aratorpsvägen, 
Fritsla 

§ 82 

Medborgarförslag om gångväg mellan Horreds kyrka och 
Lindhultsvägen 

§ 83 

Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred § 84 

Medborgarförslag om cykelparkering på Parktorget i Skene § 85 

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

§ 86 

Detaljplan för Fritsla 14:8 - granskningsyttrande § 87 

Utbyggnad av gcm-väg i Torestorp - finansiering § 88 

Miljötillstånd Skene avloppsreningsverk § 89 

Översyn av reglemente för pensionärsrådet - remissvar § 90 

Översyn av reglemente för funktionshinderrådet - remissvar § 91 

Sammanträdestider 2023 § 92 

________ 
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§ 79/2022 

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

________ 
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§ 80/2022   Dnr: TSN 2022-554 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter 
för Hyssna grundvattentäkt 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvattentäkt, anta-
get/fastställt av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 2007/0224 
341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

 

Ärendet 
I förslaget till den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Mark föreslås ytterli-
gare exploatering inom Locköområdet i Hyssna. Föreslaget område för exploatering 
ligger inom vattenskyddsområdet för Hyssna grundvattentäkt. Detta innebär att 
skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet försvårar eventuell exploatering. Ef-
tersom vattenverket är nedlagt och Hyssna får dricksvatten från centralorten via 
överföringsledningen så kan vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter för 
grundvattentäkten hävas. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvattentäkt, anta-
get/fastställt av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 2007/0224 
341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för 
Hyssna grundvattentäkt, antaget/fastställt av kommunfullmäktige den 27 novem-
ber 2007, § 231 Dnr 2007/0224 341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 81/2022   Dnr: TSN 2022-555 

Hävning av vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter 
för Hajom grundvattentäkt 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvattentäkt anta-
get/fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-76 422, 
upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

 

Ärendet 
Nytillkommen verksamhet inom fastigheten Hajom 5:2 kolliderar med vatten-
skyddsområdet och dess skyddsföreskrifter och kan inte utvecklas enligt önskemål. 
Eftersom vattenverket är nedlagt och Hajom får dricksvatten via överföringsled-
ningen så kan vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter för grundvatten-
täkten hävas. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvattentäkt anta-
get/fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-76 422, 
upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för 
Hajom grundvattentäkt antaget/fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 
71/2015 Dnr 2015-76 422, upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 82/2022   Dnr: TSN 2021-543 

Medborgarförslag om trafikskyltar längs Aratorpsvägen, Fritsla 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Medborgarförslaget överlämnas till Trafikverket som väghållare för Aratorpsvägen. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun sätter 
upp skyltar längs Aratorpsvägen som varnar för cyklister. Det är, enligt förslags-
ställaren, många som cyklar den aktuella sträckan både i hög hastighet och ofta i 
bredd. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Trafikverket som väghållare för Aratorpsvägen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget överlämnas till Trafikverket som väg-
hållare för Aratorpsvägen och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 83/2022   Dnr: TSN 2019-194 312 

Medborgarförslag om gångväg mellan Horreds kyrka och Lind-
hultsvägen 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mo-
pedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga för-
slag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att det anläggs en gång-
väg mellan Horreds kyrka och Lindhultsvägen då den används av många för att ta 
sig vidare mot Lilla Hornsjön. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och mo-
pedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga för-
slag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för 
gång-, cykel- och mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsam-
mans med övriga förslag som inkommit. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 84/2022   Dnr: TSN 2020-407 312 

Medborgarförslag om avfasade kantstenar vid Ica i Horred 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Medborgarförslaget överlämnas till väghållaren Trafikverket med önskemål om 
skyndsam åtgärd. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har med ett medborgarförslag föreslagit att del av kantste-
nen vid gång- och cykelvägen utanför ICA-butiken i Horred byts mot avfasade ste-
nar alternativ att det anläggs en uppkörningsramp.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till väghållaren Trafikverket. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tuula Vähäniemi (S) med instämmande av Jessica Carlund (C) föreslår att Medbor-
garförslaget överlämnas till väghållaren Trafikverket med önskemål om skyndsam 
åtgärd. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Vähäniemis (S) och 
Carlunds (C) förslag till beslut och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 85/2022   Dnr: TSN 2019-400 315 

Medborgarförslag om cykelparkering på Parktorget i Skene 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och serviceförvaltningen ser över möjligheterna att anlägga cykelparkering 
på eller i nära anslutning till Parktorget i Skene i samband med budgetarbete 2023. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
En kommuninvånare har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga cykel-
parkeringsplatser på torget i Skene eftersom det saknas möjligheter att parkera 
cyklar där idag. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen ser över möjligheterna att anlägga cykelparkering 
på eller i nära anslutning till Parktorget i Skene i samband med budgetarbete 2023. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen ser över möjligheterna att 
anlägga cykelparkering på eller i nära anslutning till Parktorget i Skene i samband 
med budgetarbete 2023. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  

________ 
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§ 86/2022   Dnr: TSN 2019-322 511 

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

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 Skene som anges i kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november år 2022, då Marks kommuns 
lokala trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att 
gälla.  

 

 

Ärendet 
Hastighetsanalysen ”Rätt fart i staden” är genomförd. Alla kommunens tätorter är 
dokumenterade och redovisade. Teknik och serviceförvaltningen har efter samrådet 
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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.  

Rätt fart i staden var planerad att genomföras i Skene och Örby under år 2022. 
Men på grund av hög arbetsbelastning på förvaltningen har genomförandet av has-
tighetsöversynen skjutits framåt. Dock finns ett stort behov av trafiksäkerhetsåt-
gärder vid skolområdet i centrala Skene, varför vi genomför delar av översynen re-
dan nu.   

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

 Inom ett område i Skene som anges i kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november år 2022, då Marks kommuns 
lokala trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att 
gälla.  

 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att Marks kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 § andra 
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

 Inom ett område i Skene som anges i kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen.  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november år 2022, då Marks kommuns 
lokala trafikföreskrifter (2012:0003) om begränsad hastighet ska upphöra att 
gälla.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Trafikverket 

Polisen 

________ 
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§ 87/2022   Dnr: TSN 2022-324 

Detaljplan för Fritsla 14:8 - granskningsyttrande 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och servicenämnden lämnade följande samrådsyttrande: 

 Markreservat för underjordiska ledningar behövs för de befintliga vatten- och 
spillvattenledningarna längs med Förläggarevägen. 

 Anslutning till kommunal dagvattenledning behövs göras för de takstuprör och 
dräneringar som idag är anslutna till spillvattenledning. 

 Avsnittet om avfall saknar beskrivning om hantering av förpackningar och pap-
per, vilket kommer ställas krav på inom fastigheten i och med den nya förpack-
ningsförordningens antagande. 

 
I granskningshandlingen har samrådsyttranden tagits i beaktande. Där finns nu de 
u-områden som teknik- och serviceförvaltningen ser behov av. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och i beskrivningen 
anges att fastigheten ska anslutas liksom att dagvatten och spillvatten separeras 
korrekt enligt Marks allmänna bestämmelser för användande av vatten och av-
loppsanläggningar (ABVA). 

Slutligen är beskrivningen om avfallshantering uppdaterad enligt nämndens ytt-
rande.  

Teknik- och servicenämnden har fått gehör för de synpunkter som lämnades i sam-
rådsskedet och har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

 

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att ändra befintlig markanvändning vård och handel till bo-
städer. Befintlig vårdcentral byggs om till lägenheter för bostadsändamål. Ansökan 
bedöms förenlig med gällande översiktlig planering och området är i Översiktsplan 
för Marks kommun angiven som befintlig blandad bebyggelse.  

Detaljplanens genomförandetid är 5 år.  

Plan-och byggnadsnämnden har beslutat om positivt planbesked för detaljplan för 
Fritsla 14:8 den 2021-11-12. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämnden har behandlat ärendet den 9 juni 2022, § 67. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Teknik- och servicenämnden lämnade följande samrådsyttrande: 

 Markreservat för underjordiska ledningar behövs för de befintliga vatten- och 
spillvattenledningarna längs med Förläggarevägen. 

 Anslutning till kommunal dagvattenledning behövs göras för de takstuprör och 
dräneringar som idag är anslutna till spillvattenledning. 

 Avsnittet om avfall saknar beskrivning om hantering av förpackningar och pap-
per, vilket kommer ställas krav på inom fastigheten i och med den nya förpack-
ningsförordningens antagande. 

 
I granskningshandlingen har samrådsyttranden tagits i beaktande. Där finns nu de 
u-områden som teknik- och serviceförvaltningen ser behov av. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och i beskrivningen 
anges att fastigheten ska anslutas liksom att dagvatten och spillvatten separeras 
korrekt enligt Marks allmänna bestämmelser för användande av vatten och av-
loppsanläggningar (ABVA). 

Slutligen är beskrivningen om avfallshantering uppdaterad enligt nämndens ytt-
rande.  

Teknik- och servicenämnden har fått gehör för de synpunkter som lämnades i sam-
rådsskedet och har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Teknik- och servicenämnden lämnade följande samrådsyttrande: 

 Markreservat för underjordiska ledningar behövs för de befintliga vatten- och 
spillvattenledningarna längs med Förläggarevägen. 

 Anslutning till kommunal dagvattenledning behövs göras för de takstuprör och 
dräneringar som idag är anslutna till spillvattenledning. 

 Avsnittet om avfall saknar beskrivning om hantering av förpackningar och pap-
per, vilket kommer ställas krav på inom fastigheten i och med den nya förpack-
ningsförordningens antagande. 

 
I granskningshandlingen har samrådsyttranden tagits i beaktande. Där finns nu de 
u-områden som teknik- och serviceförvaltningen ser behov av. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och i beskrivningen 
anges att fastigheten ska anslutas liksom att dagvatten och spillvatten separeras 
korrekt enligt Marks allmänna bestämmelser för användande av vatten och av-
loppsanläggningar (ABVA). 
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Slutligen är beskrivningen om avfallshantering uppdaterad enligt nämndens ytt-
rande.  

Teknik- och servicenämnden har fått gehör för de synpunkter som lämnades i sam-
rådsskedet och har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 88/2022   Dnr: TSN 2022-583 

Utbyggnad av gcm-väg i Torestorp - finansiering 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden är positiv till en utbyggnad av gcm-väg längs väg 
1526, delen väg 1551 - Skolbacken i Torestorp men med beaktande av det ekono-
miska läget för Marks kommun avstyrker teknik- och servicenämnden att ett medfi-
nansieringsavtal tecknas. 

 

Ärendet 
Västra Götaland har i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 medel avsatta 
till utbyggnad av regionala gång- och cykelvägar. Ansökningsomgången för 2022-
2025 är avslutad.  

Marks kommun, genom teknik- och serviceförvaltningen har under våren 2020 
överlämnat inspel, önskemål på cykelsatsningar är 2022-2025 inom ramen för reg-
ional transportinfrastruktur. Urvalet har skett i samarbete mellan teknik- och ser-
viceförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och har utgått från dels Marks 
kommun trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar, önskemål och med-
borgarförslag och Hållbart resande västs cykelpotentialstudie. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiv till en utbyggnad av gcm-väg längs väg 
1526, delen väg 1551 - Skolbacken i Torestorp men med beaktande av det ekono-
miska läget för Marks kommun avstyrker teknik- och servicenämnden att ett medfi-
nansieringsavtal tecknas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden är positiv till en utbyggnad av 
gcm-väg längs väg 1526, delen väg 1551 - Skolbacken i Torestorp men med beak-
tande av det ekonomiska läget för Marks kommun avstyrker teknik- och service-
nämnden att ett medfinansieringsavtal tecknas. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 

 

 

 

 

  



Sida 18(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-09-29   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89/2022   Dnr: TSN 2022-566 

Miljötillstånd Skene avloppsreningsverk 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utföra samråd med berörda par-
ter.  

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ansöka hos Miljöprövningsdele-
gationen om miljötillstånd för Skene avloppsreningsverk. 

Kostnader för tillståndsprövningen belastar VA-kollektivets utredningsbudget. 

 

Ärendet 
Marks kommun behöver söka nytt tillstånd för Skene avloppsreningsverk enligt 9 
kapitlet i Miljöbalken. Skälen till detta är att miljölagstiftningen ändrats sedan det 
nuvarande tillståndet utfärdades, samt att verket ska renoveras och därmed få en 
delvis förändrad process.  

Tillståndet söks hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och omfattar Ansökan, 
Miljökonsekvensbeskrivning samt Teknisk beskrivning.  

Ansökan föregås av ett fysiskt samrådsmöte med tillstånds- respektive tillsynsmyn-
digheterna, samt skriftliga samråd med övriga myndigheter, vattenråd, berörda 
fastighetsägare och allmänheten. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utföra samråd med berörda 
parter. 
 
Arbetsutskottet fattar beslut. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ansöka hos Miljöprövningsdele-
gationen om miljötillstånd för Skene avloppsreningsverk. 
 
Kostnader för tillståndsprövningen belastar VA-kollektivets utredningsbudget. 
 
Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utföra 
samråd med berörda parter samt att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att ansöka hos Miljöprövningsdelegationen om miljötillstånd för Skene avloppsre-
ningsverk. Kostnader för tillståndsprövningen belastar VA-kollektivets utrednings-
budget. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 90/2022   Dnr: TSN 2022-547 

Översyn av reglemente för pensionärsrådet - remissvar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
kost- och städverksamheten. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 24 augusti 2022, § 196, re-
mitterat förslag till reglemente för pensionärsrådet till pensionärsrådet och kommu-
nens samtliga nämnder. Svar på remissen ska lämnas till kommunledningskontoret 
senast den 18 oktober 2022. 

Remissinstanserna ska särskilt lämna synpunkter på arvoden och ersättningsdelen i 
reglementet. 
 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
kost- och städverksamheten. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den före-
slagna ersättningen för organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
kost- och städverksamheten. 
 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 91/2022   Dnr: TSN 2022-548 

Översyn av reglemente för funktionshinderrådet - remissvar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att de i rådet ingående organisa-
tionerna bör sträva efter att utse representanter med olika bakgrund, kön och ålder 
för att få så bred representation som möjligt. 
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
lokalförsörjningsverksamheten. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har med beslut den 24 augusti 2022, § 197, re-
mitterat förslag till reglemente för funktionshinderrådet till funktionshinderrådet och 
kommunens samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 18 oktober 2022. 

Remissmissivet ska tillkännage önskemål att remissinstanserna särskilt lämnar syn-
punkter på förslaget att organisationerna bör sträva efter att utse representanter 
med olika bakgrund, kön och ålder, samt på arvoden och ersättningsdelen i regle-
mentet. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att de i rådet ingående organisa-
tionerna bör sträva efter att utse representanter med olika bakgrund, kön och ålder 
för att få så bred representation som möjligt. 
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
lokalförsörjningsverksamheten. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att de i 
rådet ingående organisationerna bör sträva efter att utse representanter med olika 
bakgrund, kön och ålder för att få så bred representation som möjligt. 
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Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till den föreslagna ersättningen för 
organisationens representanter. 
 
Teknik- och servicenämnden framför önskemål om representation i rådet genom 
lokalförsörjningsverksamheten. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 92/2022   Dnr: TSN 2022-573 

Sammanträdestider 2023 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Sammanträdestider 2023 godkänns. 

 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 
2023.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 16 juni 2022. 

Presidieberedning  TSN Au  TSN 

      12 jan 

09 jan  19 jan  02 feb 

30 jan  09 feb 
23 feb 

Årsrapport och Budget 

27 feb  09 mar 
23‐24 mar  
Strategidagar 

27 mar 
5 apr            
Onsdag 

19 apr            
Onsdag 

17 apr  27 apr 
11 maj      

Aprilrapport 

15 maj  25 maj  08 jun 

21 aug  31 aug 
14 sep    

Delårsrapport 

18 sep  28 sep 
12 okt      

Nämndplan 

30 okt  09 nov  23 nov 

20 nov  30 nov 
13 dec           
Onsdag 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Sammanträdestider 2023 godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att sammanträdestider 2023 godkänns. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 
Kommunledningskontoret 

________ 

 

 

 

 


