
 Sida 1(27) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-10-27 

Tid:   kl. 13:30 – 16:15 

Plats: 
 

 Vävsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 

 (C) Kent Persson 

 (L) Paul Brusk 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (KD) Lars Lundmark 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Tuula Vähäniemi 

(C) Jessica Carlund 

(M) Jonas Elghorn 

  

 Tjänstepersoner 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 93-113 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
kost- och städ 

§ 95 

 Anders Rehbinder Enhetschef 
gata/park 

§ 96 

 Erik Glansin Verksamhetschef 
lokalförsörjning 

§ 97-100 

 Thomas Poddig Enhetschef fastig-
het 

§ 97 

 Annika Lennhager Lokalstrateg § 98-99 

 David Grönbäck Projektledare § 101 

 Patrik Forsberg Enhetschef Avfall § 102 

 Rebecca Wårfors Parkingenjör § 103 

 Amanda Öberg Gatuingenjör § 104-112 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 93-113 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-10-31, kl 16.00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 93-113 

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 
2022-10-27, § 93-113 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-11-01 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-10-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 93 

Förändring av ärendelistan § 94 

Förändringar av matlådan Gomiddas produktion i egen regi § 95 

Förslag till elbesparingar gatubelysning - information § 96 

Information om energibesparingar lokaler § 97 

Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred § 98 

Rutin för återanvändning av material i byggprocesser § 99 

Svar på medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid 
lilla entrén Kunskapens hus 

§ 100 

Ombyggnation lågreservoar Risängs vattenverk projekt 
13576 - förnyad begäran om igångsättningstillstånd samt 
utökad budget 

§ 101 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun öppnar en 
lokal att ha som lager för överblivna möbler och liknande 

§ 102 

Utredning beträffande ansvarsfördelning för skötsel av skyd-
dad natur - remissvar 

§ 103 

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid Ström-
skolan 

§ 104 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun sänker 
hastigheten på Boråsvägen, sträckan Prästgatan - Gärdesvä-
gen. 

§ 105 

Svar på medborgarförslag om att binda ihop Björketorp med 
en cykelväg 

§ 106 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning gångväg mellan 
Äpplegatan och Pärongatan, Kinna 

§ 107 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun bygger en 
cykelväg mellan Sätila och Ramhulta 

§ 108 

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan 
Sätila och Ramhulta 

§ 109 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Sätila och 
Ramhulta 

§ 110 
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Svar på medborgarförslag gällande Gång- och cykelbana till 
Hedgärdessjön 

§ 111 

Svar på medborgarförslag om gångväg och cykelbana till 
Hedgärdessjön från Skene 

§ 112 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar § 113 

________ 
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§ 93/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 

________ 
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§ 94/2022    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende läggs till på ärendelistan: 

- Utbyggnad av gång- och cykelvägar 

Förändringar av matlådan Gomiddas produktion i egen regi ändras från beslutsä-
rende till informationsärende. 

 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till på ärendelistan: 

- Utbyggnad av gång- och cykelvägar 

Förslaget antas. 

Därefter föreslår ordföranden att beslutsärendet Förändringar av matlådan Gomid-
das produktion i egen regi ändras till informationsärende 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 95/2022   Dnr: TSN 2022-595 

Förändringar av matlådan Gomiddas produktion i egen regi 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Teknik- och serviceförvaltningen producerar den kylda matlådan Gomidda i egen 
regi i köket på Kunskapens Hus i Skene. Volymen och behovet av matlådan till 
äldreomsorgens brukare i hemmen har successivt minskat sedan biståndsbedöm-
ningar för matlådor inom Socialförvaltningen förändrats.  

Sedan 2010 har matlådan producerats i egen regi och sedan 2014 i köket på Kun-
skapens Hus i Skene. Under åren fram till och med 2019, har antalet brukare varit 
stabilt med ett brukarantal om ca 140-190 brukare. Totalt har produktionen per år 
haft en volym om ca 45 000 – 50 000 matlådor.  

År 2020 reviderades bedömningen av bistånd för matlådor inom äldreomsorgsverk-
samheten. En konsekvens av ändrat bistånd är att kostverksamhetens produktions-
volymer successivt har minskat och antalet brukare är per september 2022,  
ca 85 st med en total volym om ca 20 000 – 22 000 matlådor.  

Av dessa matlådor är antalet brukare som behöver normalkost ca 55 st och specia-
lanpassad kost ca 30 st. 

Med anledning av minskat underlag/antal brukare har hemtjänsten från april 2020 
tagit över distributionen av samtliga matlådor till brukare inom kommunen. 

Volymen är avgörande för att kunna producera en effektiv matlåda och kostverk-
samheten bedömer att volymerna är för låga för att behålla produktionen på Kun-
skapens hus kök. 

Kostverksamheten har istället en kapacitet att inom de befintliga äldreomsorgskö-
ken på Lindäng i Skene, Solgård i Fritsla, Almäng i Fotskäl, Ekås i Horred och Kulla-
byn i Torestorp, producera den volymen av matlådor som kräver specialanpassning 
för ca 30 brukare. Det som då saknas är ytterligare kapacitet för de dryga 50-talet 
brukare som har normalkost.  

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 
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§ 96/2022   Dnr: TSN 2022-675 

Förslag till elbesparingar gatubelysning - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen har sett över möjliga åtgärder för att kunna göra 
elbesparingar inom bland annat gatubelysning. Det kan bland annat handla om att 
släcka varannan eller var tredje lampa, komplettera med timer och släcka ett par 
timmar på natten, släcka belysningen helt under sommaren, byta till ledlampor 
m.m. 

Boverket har genomfört en utredning som visar att belysning är viktig både för att 
skapa trygghet och kommuner som planerar att dra ner på belysningen bör därför 
göra grundliga riskanalyser. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 
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§ 97/2022   Dnr: TSN 2022-676 

Information om energibesparingar lokaler 

Dagens sammanträde 
Energibesparande åtgärder i lokaler utförs bland annat genom utbyte av ventilat-
ionsaggregat till mer effektiva system, solcellsinstallationer, smartare drift av kyl -
och frysrum, installation av närvarodrift av belysning samt utbyte av belysning till 
ledteknik m.m. 

Anställda uppmanas bland annat att släcka efter sig när man lämnar ett rum, inte 
använda värmefläktar, köra fulla tvättmaskiner och vädra energimedvetet. 

Förvaltningen ser över ytterligare åtgärder för att spara energi och det kan då 
handla om att ta bort torkskåp på fritids, pausa uthyrning av bastur i egna fastig-
heter och minimera användandet av adventsljusstakar till endast gemensamhetsut-
rymmen. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 
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§ 98/2022   Dnr: TSN 2022-383 

Hanteringen av lokal för biblioteksverksamheten i Horred 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för hanteringen av lokal för biblioteks-
verksamheten i Horred. 

I början av 2021 sade fastighetsägaren upp hyresavtalet för omförhandling. Omför-
handlingen avslutades i oktober 2021 då en överenskommelse nåtts. Februari 2022 
erhåller förvaltningen en ny uppsägning för omförhandling och uppsägning genom-
fördes av förvaltningen den 31 mars 2022. 

Avstämningsmöte hölls med barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fri-
tidsförvaltningen redan under 2021. För närvarande arbetar kultur- och fritidsför-
valtningen med att ringa in lokalbehovet i Horred och dialoger med föreningar be-
räknas hållas i november. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 
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§ 99/2022   Dnr: TSN 2022-521 

Rutin för återanvändning av material i byggprocesser 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Rutin för återanvändning av material i byggprocesser godkänns. 

Ärende återrapporteras härmed till kommunfullmäktige. 

 

Ärendet 
I samband med budgetarbetet 2020-2023 ställde kommunfullmäktige krav på kom-
munen och kommunens nämnder att vidta olika åtgärder kring miljöarbetet. Tek-
nik- och servicenämnden fick i uppdrag att ta fram förslag på hur återanvändningen 
kan öka, inte minst vid nyinvesteringar. 

Teknik- och serviceförvaltningen, lokalförsörjning, har därför upprättat en rutin för 
återanvändning av material i byggprocessen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 september 2022 samt upp-
rättad och av verksamhetschefen fastställd rutin. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Rutin för återanvändning av material i byggprocesser godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.  

Kommunfullmäktige har gett teknik- och servicenämnden i uppdrag att ta fram för-
slag på hur återanvändningen av material i byggprocesser kan öka och ärendet kan 
nu återrapporteras då en rutin fastställts av verksamhetschefen för lokalförsörjning. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att rutin för återanvändning av material i byggprocesser god-
känns och att ärendet återrapporteras härmed till kommunfullmäktige. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige för återrapportering 

________ 
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§ 100/2022   Dnr: TSN 2019-404 315 

Svar på medborgarförslag om att utöka cykelparkeringen vid 
lilla entrén Kunskapens hus 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget och tar med sig frågan i 
det kommande arbetet runt Kunskapens Hus. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har föreslagit att Marks kommun utökar cykelparkeringen vid lilla en-
trén på Kunskapens hus, då den inte anses räcka till under skoldagar. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget och tar med sig frågan i 
det kommande arbetet runt Kunskapens Hus. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget 
och tar med sig frågan i det kommande arbetet runt Kunskapens Hus och finner att 
så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 101/2022   Dnr: TSN 2017-243 3411 

Ombyggnation lågreservoar Risängs vattenverk projekt 13576 - 
förnyad begäran om igångsättningstillstånd samt utökad bud-
get 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för projekt 13576 Om-
byggnation lågreservoar Risäng vattenverk under förutsättning att kommunfullmäk-
tige beviljar den sedan tidigare överlämnade begäran om utökning av beräknad in-
vesteringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr 
till totalt 15 mnkr för 2023. 
 

Ärendet 
Risängs vattenverk har mikrobiologisk tillväxt i lågreservoaren vilket ökar risken för 
konsumenterna. Reningsprocessen är undermålig och behöver förbättras för att sä-
kerställa framtida vattenkvalitet.  

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott, 1 oktober 2020, § 101. 

Teknik- och servicenämnden, 15 oktober 2020, § 117. 

Kommunstyrelsen, 6 maj 2021, § 88. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för projekt 13576 Om-
byggnation lågreservoar Risäng vattenverk under förutsättning att kommunfullmäk-
tige beviljar den sedan tidigare överlämnade begäran om utökning av beräknad in-
vesteringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr 
till totalt 15 mnkr för 2023. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och att förvaltningen i sam-
band med delårsrapport 2022 till kommunstyrelsen framförde en begäran om utö-
kad budget för projektet. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstill-
stånd för projekt 13576 Ombyggnation lågreservoar Risäng vattenverk under förut-
sättning att kommunfullmäktige beviljar den sedan tidigare överlämnade begäran 
om utökning av beräknad investeringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig inve-
steringsbudget på 9,5 mnkr till totalt 15 mnkr för 2023.  
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Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 102/2022   Dnr: TSN 2017-115 296 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun öppnar en lo-
kal att ha som lager för överblivna möbler och liknande 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Medborgarförslaget om att öppna en lokal att ha som lager för överblivna möbler 
och liknande anses besvarat genom att barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 november 2022 startar en ny enhet för möbelcirkulation. 

 

Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att Marks kommun öppnar en lokal att ha som lager 
för överblivna möbler och liknande. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget om att öppna en lokal att ha som lager för överblivna möbler 
och liknande anses besvarat genom att barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 november 2022 startar en ny enhet för möbelcirkulation. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och den omorganisation som 
gjorts sedan förslaget lämnades in. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget om att öppna en lokal att ha som lager 
för överblivna möbler och liknande anses besvarat genom att barn- och utbildnings-
nämnden från och med den 1 november 2022 startar en ny enhet för möbelcirku-
lation. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 103/2022   Dnr: TSN 2022-614 

Utredning beträffande ansvarsfördelning för skötsel av skyd-
dad natur - remissvar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden förespråkar att man även fortsättningsvis får ansvaret 
för de uppgifter man har idag enligt miljöbalken (1998:808) vad avser förvaltning 
och skötsel av kommunens natur- och kulturreservat inklusive naturminnen. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2020, § 199, att ge kommunsty-
relsen i uppdrag att utreda och komma med förslag på vilken nämnd som i framti-
den ska ha ansvar för att beställa skötsel av skyddad natur. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott har den 28 september 2022, § 229, beslutat remittera utredningen be-
träffande ansvarsfördelningen för skötsel av skyddad natur till teknik- och service-
nämnden, miljönämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Svar på remissen ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 30 no-
vember 2022. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden förespråkar att man även fortsättningsvis får ansvaret 
för de uppgifter man har idag enligt miljöbalken (1998:808) vad avser förvaltning 
och skötsel av kommunens natur- och kulturreservat inklusive naturminnen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden förespråkar att man även 
fortsättningsvis får ansvaret för de uppgifter man har idag enligt miljöbalken 
(1998:808) vad avser förvaltning och skötsel av kommunens natur- och kulturre-
servat inklusive naturminnen. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 104/2022   Dnr: TSN 2019-145 512 

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen vid Strömskolan 

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

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde revi-
dera svaret enligt dagens diskussioner 

 

Ärendet 
En Kinnabo har skickat in ett medborgarförslag om trafiksituationen runt Strömsko-
lan i Kinna. Enligt förslagsställaren råder det kaos i området. 

Parkering framför skolan täcker hela sträckan från ”taxiplats”, övergångsställe och i 
direkt anslutning till korsningen med Kyrkogatan. Folk, barn rusar ut. Dörrar far 
upp. Enligt förslagsställaren är det en skymd 90-graderskurva som är förenat med 
livsfara. Förslag: Stoppförbud på hela gällande sträcka i båda körriktningar. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen kommer att se över möjligheten att införa ett par-
keringsförbud på den norra sidan av Prästgatan mellan Enelundsvägen och Klocka-
regatan. Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och möjligheten till att flytta 
ingången till skolan och att införa förbud mot att stanna diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden utan 
förslag till beslut och att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 
revidera svaret enligt dagens diskussioner. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

Skolans rektor för kännedom 

________ 
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Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-10-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105/2022   Dnr: TSN 2020-405 512 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun sänker has-
tigheten på Boråsvägen, sträckan Prästgatan - Gärdesvägen. 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
En tillfällig hastighetsdämpande åtgärd är utförd, men teknik- och servicenämnden 
ser att mer permanenta åtgärder kan behövas, vilket kommer att tas med det i det 
löpande trafiksäkerhetsarbetet. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag framfört önskemål om sänkt hastighet på Borås-
vägen i Kinna, mellan Prästgatan och Gärdesvägen då många bilar och motorcyklar 
kör alldeles för fort. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

En tillfällig hastighetsdämpande åtgärd är utförd, men teknik- och servicenämnden 
ser att mer permanenta åtgärder kan behövas, vilket kommer att tas med det i det 
löpande trafiksäkerhetsarbetet. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår som svar att en tillfällig hastighetsdämpande åtgärd är utförd, 
men teknik- och servicenämnden ser att mer permanenta åtgärder kan behövas, 
vilket kommer att tas med det i det löpande trafiksäkerhetsarbetet. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106/2022   Dnr: TSN 2020-406 312 

Svar på medborgarförslag om att binda ihop Björketorp med en 
cykelväg 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Skenebo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun binder ihop Björ-
ketorp med en cykelväg och då förslagsvis från Bäckängsvägen i Berghem längs 
järnvägen för anslutning vid Marknadsvägen och vidare mot Rv 41. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 7 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag 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. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren  

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107/2022   Dnr: TSN 2020-501 317 

Svar på medborgarförslag om gatubelysning gångväg mellan 
Äpplegatan och Pärongatan, Kinna 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Medborgarförslaget antas. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun beslutar om gatu-
belysning på gångvägen mellan Äpplegatan och Pärongatan. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget antas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att medborgaförslaget antas och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108/2022   Dnr: TSN 2020-408 312 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun bygger en cy-
kelväg mellan Sätila och Ramhulta 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har föreslagit att Marks kommun bygger en cykelväg mel-
lan Sätila och Ramhulta, vilket skulle möjliggöra för unga att cykla till Sätila för 
skola, socialt umgänge eller träning. Det skulle även möjliggöra för naturupplevel-
ser. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag 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. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109/2022   Dnr: TSN 2021-478 

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan 
Sätila och Ramhulta 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
En kommunmedborgare har föreslagit att Marks kommun bygger en cykelväg mel-
lan Sätila och Ramhulta, vilket skulle möjliggöra för unga att cykla till Sätila för 
skola, socialt umgänge eller träning. Det skulle även möjliggöra för naturupplevel-
ser. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag 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. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110/2022   Dnr: TSN 2022-602 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Sätila och Ram-
hulta 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har föreslagit att Marks kommun bygger en cykelväg mel-
lan Sätila och Ramhulta, vilket skulle möjliggöra för unga att cykla till Sätila för 
skola, socialt umgänge eller träning. Det skulle även möjliggöra för naturupplevel-
ser. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag 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. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111/2022   Dnr: TSN 2021-117 312 

Svar på medborgarförslag gällande Gång- och cykelbana till 
Hedgärdessjön 

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

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde revi-
dera svaret enligt dagens diskussioner. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun anlägger en gång- 
och cykelbana till Hedgärdessjön både för att öka möjligheten för fler att nyttja 
Hedgärdessjön, men också för att kunna ta sig dit på ett säkert sätt. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Med hänvisning till att det saknas förutsättningar för anläggande av gång- och cy-
kelväg samt den positiva effekt de utförda hastighetsdämpande åtgärderna fått av-
slås medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras med avseende 
på likartad problematik vid anslutande vägar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden utan 
förslag till beslut och att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 
revidera svaret enligt dagens diskussioner. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112/2022   Dnr: TSN 2021-243 

Svar på  medborgarförslag om gångväg och cykelbana till Hed-
gärdessjön från Skene 

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

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde revi-
dera svaret enligt dagens diskussioner. 

 

Ärendet 
En Skenebo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun anlägger en gång- 
och cykelväg till Hedgärdessjön. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Med hänvisning till att det saknas förutsättningar för anläggande av gång- och cy-
kelväg samt den positiva effekt de utförda hastighetsdämpande åtgärderna fått av-
slås medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras med avseende 
på likartad problematik vid anslutande vägar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden utan 
förslag till beslut och att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 
revidera svaret enligt dagens diskussioner. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113/2022   Dnr: TSN 2022-677 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att upp-
handla utbyggnad av gcm-vägar enligt prioriteringslistan i Trafiksäkerhetsplanen för 
gång- och cykelvägar. 

 

Dagens sammanträde 
Kent Persson (C) tar upp frågan om utbyggnad av gcm-vägar i enlighet med Trafik-
säkerhetsplanen får gång- och cykelvägar och då även möjligheten att genom upp-
handling kunna anlägga gcm-vägar enligt planen.   

Frågan diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kent Persson (C) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att 
upphandla utbyggnad av gcm-vägar enligt prioriteringslistan i Trafiksäkerhetspla-
nen för gång- och cykelvägar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om Perssons (C) förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 

________ 

 

 

 

 


