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§ 43/2021  

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
 
________ 
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§ 44/2021 Dnr 2020-280 822 

Ombyggnation Kaskad – begäran om igångsättningstillstånd 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Teknik- och servicenämnden godkänner projektbeskrivningen och begär hos 
kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Kaskad i 
enlighet med presenterad systemhandlingskalkyl. 
 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har av Kommunstyrelsen uppmanats att gå vi-
dare med upphandling och projektering av Om- och tillbyggnad av Kaskad och 
att inför igångsättningstillstånd återkomma med en presentation av projektet 
(KS §103/2020). Av kommunstyrelsens beslut framgår att projektet i fort-
sättningen innefattar en återställning av badhuset samt optionerna 1, 2 och 3 
(Multibassäng, Motionsbassäng och Omklädningsrum).  
 
Ärendebeskrivningen är en sammanfattning som i korthet beskriver vad ären-
det handlar om, hur ärendet har uppkommit, vilka frågeställningar som ska 
belysas samt vilka syften som ska uppnås.   

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 mars 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 39, och då före-
slagit att Teknik- och servicenämnden godkänner projektbeskrivningen och 
begär hos kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av 
Kaskad i enlighet med presenterad systemhandlingskalkyl. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och systemhandlingskal-
kylen. 
 
Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 45/2021 Dnr 2021-26 059 

Motion om mer viltkött i kommunens kök – remissvar 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Teknik- och servicenämnden har genom kostverksamheten ett arbete igång 
för att både planera och genomföra serveringen av viltkött i kommunens 
verksamheter, såväl genom kommande upphandlingar som inom befintliga le-
verantörers avtal.  
 

Ärendet 
Elise Benjaminsson, Anders Lindahl och Peter G Branshöj (M), har inkommit 
med en motion som lyder; ”Ett stärkt samarbete med jägarkåren från skog till 
bord i de kommunala verksamheterna”.  
  
Motionen lyfter till kommunfullmäktige om förslag till beslut att Teknik- och 
servicenämnden får i uppdrag att planera för att servera mera viltkött i verk-
samheterna.  
  
Motionen beskriver med olika argument om att viltkött såsom vildsvin och 
älgkött är klimatsmart, ekologiskt, nyttigt och bidrar till att värna om den bio-
logiska mångfalden. Den växande vildsvinsstammen i Marks kommun där jä-
garen får avsättning för köttet kan i sin tur leda till minskat antal trafikolyck-
or. Afrikansk svinpest sprids inom flera andra EU-länder, bland annat via vild-
svin. Sjukdomen förekommer inte i Sverige men motionärerna lyfter risken 
att Sverige drabbas i samband med den ökande stammen av vildsvin.   
  
Motionen lyfter även ett pågående arbete där Livsmedelsverket ser över om 
det går att underlätta för jägare att sälja sitt kött vidare. Det handlar om att 
bidra till livsmedelsstrategins övergripande mål, om en livsmedelskedja där 
viltkött bidrar till att den totala inhemska livsmedelsproduktionen ökar. Livs-
medelsverket ser på riktade insatser för att underlätta lokala inköp av köttrå-
varor som ingår i offentliga måltider och offentlig upphandling av svenskt vilt-
kött. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 37, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden har genom kostverksamheten ett ar-
bete igång för att både planera och genomföra serveringen av viltkött i kom-
munens verksamheter, såväl genom kommande upphandlingar som inom be-
fintliga leverantörers avtal.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
________ 
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§ 46/2021 Dnr 2021-31 459 

Regional avfallsplan – remissvar 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter: 
 
- Många bra mål och åtgärder. Extra tyngd i planen om vi verkligen utnytt-

jar att jobba regionalt tillsammans med detta. Bland annat genom de nät-
verk som koordineras från Boråsregionen kommunalförbund. Under ge-
nomförandetiden behövs en sammanhållande funktion på Boråsregionen. 

   
- Förslag på åtgärd till delmål 1.1: Ändra ”Meny som är förankrad i vad gäs-

terna äter” till ”En hållbar näringsriktig meny som är förankrad i vad gäs-
terna äter.”     
  

- För en del jämförelsetal, t.ex. för skräpmätning, krävs det först en imple-
mentering av mätmetoder. Verksamhetsplanerna för 2021 är redan lagda 
och det kan dröja långt in på 2022 i anspråk innan man ens vet hur man 
ska mäta. Det kan därför bli svårt att få fram jämförelsetal för vissa mål 
redan från 2022.     
  

- Under kapitlet Implementering och genomförande, efterfrågas en text om 
hur förberedelser kan göras för att få fram mätetal till indikatorerna.
    

- Flera av målen kräver omfattande kommunikationsresurser. Det är viktigt 
att resurser för både planering och genomförande av dessa finns. Alterna-
tivt om denna funktion placeras på Boråsregionen och samfinansieras av 
kommunerna, då alla kommuner kommer behöva jobba mycket med 
kommunikation ut mot sina invånare för att nå målen. 

 

Ärendet 
Marks kommun är med i framtagandet av en regional avfallsplan i Sjuhärad i 
Boråsregionens regi. Avfallsplanen har nu sänts från regionen till Kommunsty-
relsen på remiss. Därifrån har denna sänts till andra förvaltningar, inklusive 
Teknik- och servicenämnden för inhämtande av synpunkter.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 februari 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 41, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter: 
 
- Många bra mål och åtgärder. Extra tyngd i planen om vi verkligen utnytt-

jar att jobba regionalt tillsammans med detta. Bland annat genom de nät-
verk som koordineras från Boråsregionen kommunalförbund. Under ge-
nomförandetiden behövs en sammanhållande funktion på Boråsregionen.   
 

- Förslag på åtgärd till delmål 1.1: Ändra ”Meny som är förankrad i vad gäs-
terna äter” till ”En hållbar näringsriktig meny som är förankrad i vad gäs-
terna äter.” 

 
-  
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- För en del jämförelsetal, t.ex. för skräpmätning, krävs det först en imple-

mentering av mätmetoder. Verksamhetsplanerna för 2021 är redan lagda 
och det kan dröja långt in på 2022 i anspråk innan man ens vet hur man 
ska mäta. Det kan därför bli svårt att få fram jämförelsetal för vissa mål 
redan från 2022.  

 
- Under kapitlet Implementering och genomförande, efterfrågas en text om 

hur förberedelser kan göras för att få fram mätetal till indikatorerna.   
 

- Flera av målen kräver omfattande kommunikationsresurser. Det är viktigt 
att resurser för både planering och genomförande av dessa finns. Alterna-
tivt om denna funktion placeras på Boråsregionen och samfinansieras av 
kommunerna, då alla kommuner kommer behöva jobba mycket med 
kommunikation ut mot sina invånare för att nå målen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 47/2021 Dnr 2020-489 422 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsplan och 
miljökvalitetsnormer 

 
Teknik- och servicenämndens besluet 
 
Teknik- och servicenämnden anser att Vattenmyndigheterna med Förslag till 
miljökvalitetsnormer (2), blivit tydligare i sin beskrivning och att det i det 
webbaserade kartverktyget VISS är lätt att orientera sig och hitta underlag.  
Vad gäller förslag till kommunala åtgärder i Förslag till åtgärdsprogram för 
Västerhavets vattendistrikt 2021 – 2027 (3) berörs teknik- och servicenämn-
den av: 
 
Åtgärdsförslag 1, Vattenplanering. Åtgärden behandlar vattenplanering utifrån 
ett avrinningsperspektiv och fler instanser utanför kommunen lär komma med 
synpunkter för i framtida verksamhetsplanering. Vattenplaneringsarbetet ska 
vara förvaltningsövergripande vilket redan pågår, men kommer behöva inten-
sifieras och det välkomnar Teknik- och servicenämnden.  
 
Åtgärdsförslag 2. Miljötillsyn. att kommuner ska utöka och prioritera sin tillsyn 
av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden samt jordbruk och annan 
verksamhet. Det innebär att teknik- och servicenämnden troligen kan vänta 
sig fler ärenden med miljöenheten då behoven av åtgärder för att minska 
verksamhetens miljöpåverkan är mer omfattande än vad verksamheten har 
möjlighet att hantera inom kommande vattenförvaltningsperiod. Tillsynskrav 
ska ses som verktyg för att prioritera och sätta delmål för verksamheten.  
Tidsperioden för införandet av åtgärdsförslag 2 har fallit bort i remissförsla-
get. 
 
Åtgärdsförslag 3. Dricksvattenskydd. Kommuner ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvatten-försörjningen. Verksam-
heten har sedan några år arbetat intensivt med planering och säkerhet. Be-
fintligt ledningsnät förnyas enligt VA- plan och projekt pågår för att volym- 
och kvalitetsmässigt säkra tillgång till dricksvatten långt in i framtiden.  
 
Åtgärdsförlag 4. Fysisk planering. En åtgärd som berör samhällsutveckl-
ingsenheten men teknik- och serviceförvaltningen bör bevaka och samverka i 
förvaltningsöverskridande planeringsarbete. 
 
Åtgärdsförslag 5. VA-plan inklusive dagvatten.  
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att mil-
jökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Teknik- och service-
nämnden jobbar rutinmässigt med detta planarbete och med att färdigställa 
det som kvarstår. För förvaltningen är dylika planer viktiga arbetsverktyg för 
att upprätthålla verksamheten. Åtgärden bidrar till kommunens klimatanpass-
ning framför allt genom att en ökad kapacitet att omhänderta dagvatten ökar 
möjligheterna att omhänderta föroreningar även vid ökad nederbörd.
     
     
     § 47/2021 forts. nästa sida 
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§ 47/2021 forts. från föregående sida 
 
Åtgärdsförslag 6. Dioxiner från småskalig förbränning. 
Kommunernas verkan för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika för-
eningar från småskalig förbränning. Detta åtgärdsförslag berör inte teknik- 
och servicenämnden. 
  
Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021—
2027 Västerhavets vattendistrikt (4)  
 
Planen är en tydlig signal från Vattenmyndigheterna att den tar prognosen om 
kommande klimatförändring på allvar. Nationellt och regionalt arbete krävs 
för att hantera ökade kunskaper om detta och utveckla strategier för en vari-
ation av situationer som kan uppkomma. Det ligger i förvaltningens intresse 
att fortsätta arbetet med att göra verksamheten robust och för att extrema 
händelser ska vara hanterbara.  
 
Det är ett gediget arbete myndigheterna tagit fram och utvecklat under lång 
tid. Det uppskattas av teknik- och servicenämnden som i detta kan finna stöd 
för både planering och granskande av sin verksamhet. 
 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Väster-
havets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdspro-
gram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vat-
tenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021–2027.  
 
Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut 
kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. 
  
Vattenmyndigheten har och kommer hålla digitala samrådsmöten under re-
missperioden. Samrådet kungörs på myndighetens hemsida och i tidningar. 
Sändlistan inbegriper Regeringskansliet, domstolar, centrala myndigheter, 
länsstyrelser samt kommuner och vattenråd. 
  
Vattenmyndigheterna uppmanar till svar på remiss genom en framtagen web-
enkät men brev och mejl går fungerar förstås det med. Ett arbetsdokument 
med frågor utifrån innehållet i varje dokument är bifogat som stöd. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 mars 2021.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 38, och då före-
slagit följande: 
 
Teknik- och servicenämnden anser att Vattenmyndigheterna med Förslag till 
miljökvalitetsnormer (2), blivit tydligare i sin beskrivning och att det i det 
webbaserade kartverktyget VISS är lätt att orientera sig och hitta underlag.  
 
Vad gäller förslag till kommunala åtgärder i Förslag till åtgärdsprogram för 
Västerhavets vattendistrikt 2021 – 2027 (3) berörs teknik- och servicenämn-
den av: 
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Åtgärdsförslag 1, Vattenplanering. Åtgärden behandlar vattenplanering utifrån 
ett avrinningsperspektiv och fler instanser utanför kommunen lär komma med 
synpunkter för i framtida verksamhetsplanering. Vattenplaneringsarbetet ska  
 
vara förvaltningsövergripande vilket redan pågår, men kommer behöva inten-
sifieras och det välkomnar Teknik- och servicenämnden.  
 
Åtgärdsförslag 2. Miljötillsyn. att kommuner ska utöka och prioritera sin tillsyn 
av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden samt jordbruk och annan 
verksamhet. Det innebär att teknik- och servicenämnden troligen kan vänta 
sig fler ärenden med miljöenheten då behoven av åtgärder för att minska 
verksamhetens miljöpåverkan är mer omfattande än vad verksamheten har 
möjlighet att hantera inom kommande vattenförvaltningsperiod. Tillsynskrav 
ska ses som verktyg för att prioritera och sätta delmål för verksamheten.  
Tidsperioden för införandet av åtgärdsförslag 2 har fallit bort i remissförsla-
get. 
 
Åtgärdsförslag 3. Dricksvattenskydd. Kommuner ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvatten-försörjningen. Verksam-
heten har sedan några år arbetat intensivt med planering och säkerhet. Be-
fintligt ledningsnät förnyas enligt VA- plan och projekt pågår för att volym- 
och kvalitetsmässigt säkra tillgång till dricksvatten långt in i framtiden.  
 
Åtgärdsförlag 4. Fysisk planering. En åtgärd som berör samhällsutveckl-
ingsenheten men teknik- och serviceförvaltningen bör bevaka och samverka i 
förvaltningsöverskridande planeringsarbete. 
 
Åtgärdsförslag 5. VA-plan inklusive dagvatten.  
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att mil-
jökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Teknik- och service-
nämnden jobbar rutinmässigt med detta planarbete och med att färdigställa 
det som kvarstår. För förvaltningen är dylika planer viktiga arbetsverktyg för 
att upprätthålla verksamheten. Åtgärden bidrar till kommunens klimatanpass-
ning framför allt genom att en ökad kapacitet att omhänderta dagvatten ökar 
möjligheterna att omhänderta föroreningar även vid ökad nederbörd. 
 
Åtgärdsförslag 6. Dioxiner från småskalig förbränning. 
Kommunernas verkan för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika för-
eningar från småskalig förbränning. Detta åtgärdsförslag berör inte teknik- 
och servicenämnden. 
 
Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021—
2027 Västerhavets vattendistrikt (4)  
Planen är en tydlig signal från Vattenmyndigheterna att den tar prognosen om 
kommande klimatförändring på allvar. Nationellt och regionalt arbete krävs 
för att hantera ökade kunskaper om detta och utveckla strategier för en vari-
ation av situationer som kan uppkomma. Det ligger i förvaltningens intresse 
att fortsätta arbetet med att göra verksamheten robust och för att extrema 
händelser ska vara hanterbara.  
 
Det är ett gediget arbete myndigheterna tagit fram och utvecklat under lång 
tid. Det uppskattas av teknik- och servicenämnden som i detta kan finna stöd 
för både planering och granskande av sin verksamhet. 
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Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 48/2021 Dnr 2017-178 340 

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten – remissvar 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Det är givetvis bra att en regional vattenförsörjningsplan tas fram för att 
skydda och säkerställa vattenbehoven på en längre sikt och för framtida ge-
nerationer. Det är dock viktigt att en tidig dialog hålls med berörd kommun 
om nyttjande av vattenresurs över kommungränser önskas. 
 
Länsstyrelsen ska informeras om att kommunen redan idag nyttjar vattentäk-
ten Örbydeltat för allmän kommunal vattenförsörjning. 
 
Planen bör kompletteras med tydliggörande av ansvar och behov av att in-
rätta vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de utpekade reg-
ionalt viktiga vattenresurserna. 
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till förslaget till regional vat-
tenförsörjningsplan för Västra Götalands län under förutsättning att ovanstå-
ende synpunkter beaktas. 
 

Ärendet 
Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett plane-
ringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust vatten-
försörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är 
god och att det finns balans mellan vattentillgång och vattenbehov.  
 
Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 
dricksvattenbehovet till och med år 2100. Behovet är inte bara det allmänna 
dricksvattenbehovet utan även industrier, jordbruk och övrigt vattenbehov. I 
planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida dricks-
vattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. 
Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen samt till kommunernas VA-huvudman, 
tillsynsmyndighet och planförvaltning. Kommunens remissvar till Länsstyrel-
sen sammanställs av kommunstyrelsen.    

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 22 februari 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 42, och då före-
slagit följande: 
 
Det är givetvis bra att en regional vattenförsörjningsplan tas fram för att 
skydda och säkerställa vattenbehoven på en längre sikt och för framtida ge-
nerationer. Det är dock viktigt att en tidig dialog hålls med berörd kommun 
om nyttjande av vattenresurs över kommungränser önskas. 
 
Länsstyrelsen ska informeras om att kommunen redan idag nyttjar vattentäk-
ten Örbydeltat för allmän kommunal vattenförsörjning. 
 
Planen bör kompletteras med tydliggörande av ansvar och behov av att in-
rätta vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de utpekade reg-
ionalt viktiga vattenresurserna. 
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Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till förslaget till regional vat-
tenförsörjningsplan för Västra Götalands län under förutsättning att ovanstå-
ende synpunkter beaktas. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker.  
 
________ 
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§ 49/2021 Dnr 2017-138 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning – ut-
ökning med Stjärnhult 

 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområden för vatten respektive spillvatten i området Stjärnhult 
enligt kartbilagor daterade 2021-03-02 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-
tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. I 
Marks kommun finns fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen bygger ut kommunal vatten- och avloppsför-
sörjning och behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och av-
loppsförsörjning som skall fastställas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen ligger till grund för var 
kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och i och med detta framtagande 
av nya verksamhetsområden för VA. En objektiv bedömning görs av behovet 
utifrån människors hälsa och miljö enligt gällande lagstiftning. 
  
Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på befintliga avloppsanläggningar, 
natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan fastig-
heter och vattenskyddsområde.  
 
Utbyggnationen av VA-ledningar pågår och är en del i utbyggnationen till om-
rådena Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog beräknas vara klara i under första 
delen av 2022. 
 
Enligt vattentjänstlagen får avgifter tas ut för en vattentjänst om det finns ett 
verksamhetsområde för motsvarande vattentjänst.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 43, och då före-
slagit att verksamhetsområden för vatten respektive spillvatten i området 
Stjärnhult daterade 2021-03-02 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 50/2021 Dnr 2017-138 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning – ut-
ökning med Balltjärn 

 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten i området Balltjärn enligt 
kartbilagor daterade 2021-03-02 fastställs.  
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-
tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. I 
Marks kommun finns fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen bygger ut kommunal vatten- och avloppsför-
sörjning och behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och av-
loppsförsörjning som skall fastställas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen och investeringsplan ligger 
till grund för var kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och i och med 
detta framtagande av nya verksamhetsområden.  
 
En objektiv bedömning görs av behovet utifrån människors hälsa och miljö 
enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på be-
fintliga avloppsanläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vat-
tendrag, avstånd mellan fastigheter och vattenskyddsområde.  
 
Utbyggnationen av VA-ledningar pågår och är en del i utbyggnationen av 
kommunalt vatten och avlopp till områdena Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog. 
Arbetet beräknas vara klar under första delen av 2022.  
 
Enligt vattentjänstlagen får avgifter tas ut för en vattentjänst om det finns ett 
verksamhetsområde för motsvarande vattentjänst.   
 
Arbetsustkottet har hanterat ärendet den 10 mars 2021, § 44, och då föresla-
git att verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten i området Ballt-
järn daterade 2021-03-02 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till belsut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 51/2021 Dnr 2017-138 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning – ut-
ökning med Lillaskog 

 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten i området Lillaskog en-
ligt kartbilagor daterade 2021-03-02 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-
tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. I 
Marks kommun finns fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen bygger ut kommunal vatten- och avloppsför-
sörjning och behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och av-
loppsförsörjning som skall fastställas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 3 mars 2021. 
 
Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen och investeringsplan ligger 
till grund för var kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och i och med 
detta framtagande av nya verksamhetsområden.  
 
En objektiv bedömning görs av behovet utifrån människors hälsa och miljö 
enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på be-
fintliga avloppsanläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vat-
tendrag, avstånd mellan fastigheter och vattenskyddsområde.  
 
Utbyggnationen av VA-ledningar pågår och är en del i utbyggnationen av 
kommunalt vatten och avlopp till områdena Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog. 
Arbetet beräknas vara klar under första delen av 2022.  
 
Enligt vattentjänstlagen får avgifter tas ut för en vattentjänst om det finns ett 
verksamhetsområde för motsvarande vattentjänst.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 45, och då före-
slagit att verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten i området Lilla-
skog daterade 2021-03-02 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 52/2021 Dnr 2017-138 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning - ut-
ökning med Svedjevägen Hyssna 

 
Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Svedjevägen 
Hyssna enligt kartbilagor daterade 2021-03-02 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vat-
tentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. I 
Marks kommun finns fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har byggt ut kommunal vatten- och avlopps-
försörjning och behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och 
avloppsförsörjning som skall fastställas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
VA-planen ligger till grund för framtagande av nya verksamhetsområden för 
VA och en objektiv bedömning görs av behovet utifrån människors hälsa och 
miljö enligt gällande lagstiftning. Även utökningar i nära anslutning till befint-
ligt verksamhetsområde kan göras där det är möjligt. 
 
Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på befintliga avloppsanläggningar, 
natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan fastig-
heter och vattenskyddsområde.  
 
Utbyggnation av vatten- och spillvattenledningar i en del av Svedjevägen är 
klar eftersom detta möjliggjort anslutningar av nya avstyckade tomter. De 
fastigheter som anslutits är avtalskunder i väntan på verksamhetsområde. 
Utbyggnationen är del i de ledningar som byggs till områdena Stjärnhult, 
Balltjärn och Lillaskog.  
 
Enligt vattentjänstlagen får avgifter tas ut för en vattentjänst om det finns ett 
verksamhetsområde för motsvarande vattentjänst.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 mars 2021, § 46, och då före-
slagit att verksamhetsområden för vatten och spillvatten i området Svedjevä-
gen Hyssna daterade 2021-03-02 fastställs.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 53/2021  Dnr 2021-84 003 

Dataskyddsombud för teknik- och serviceförvaltningen 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och ersätter därmed nuva-
rande dataskyddsombud Eva-Lena Juhlin Rydbo fram till att ett nytt Data-
skyddsombud rekryterats. 
 

Ärendet 
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig 
inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Teknik- och servicenämnden har 
med beslut den 13 juni 2019, § 88, utsett Eva-Lena Juhlin Rydbo till data-
skyddsombud. Eva-Lena Juhlin Rydbo avslutar nu sin anställning i Marks 
kommun varför nämnden behöver utse nytt dataskyddsombud. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Arbetsutskottte har behandlat ärendet den 10 mars 2021,§ 47, och då före-
slagit att Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och ersätter där-
med nuvarande dataskyddsombud Eva-Lena Juhlin Rydbo fram till att ett nytt 
Dataskyddsombud rekryterats. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 54/2021 Dnr 2021-50 103 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för det senaste styrgrupp-
smötet där man bland annat gick igenom den aktuella statusen för projekt 
Skeneskolan med Gästgivaregatan, ÖFL-projektet, Lyckeskolans hållbarhets-
rapport, Kinna resecentrum, sjöledning Lygnern samt ombyggnation Sätila-
skolan. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 55/2021 Dnr 2021-51 026 

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för att man rekryterat 
både en ny löneadministratör och en ny förvaltare. Intervjuer för rekrytering 
av avfallschef pågår. 
 
Vidare informerades kortfattat om den nyligen genomförda medarbetarenkä-
ten. Svarsfrekvensen låg i år på 73 % för hela kommunen att jämföra med en 
svarsfrekvens om 66 % 2019 då enkäten genomfördes förra gången. 
 
OSAi – Organisatorisk och social arbetsmiljöindex uppgår till 4,2 för teknik- 
och serviceförvaltningen att jämföra med 4,0 2019. OSAi för kommunen som 
helhet ligger på 3,9 2021 och 3,8 2019. 
 
HME – Hållbart medarbetarengagemang ger mått på Motivation, Ledarskap 
och Styrning och uppgår till 79,4 för teknik- och serviceförvaltningen att jäm-
föra med 77,8 2019. HME för kommunen som helhet ligger på 76,6 för 2021 
och 73,9 för 2019. 
 
Vidare informerade förvaltningen kort om att revisionsrapporten avseende 
lokalförsörjningsprocessen är klar och att återkoppling till revisionen ska gö-
ras senast den 30 juni. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 56/2021 Dnr 2020-100 163 

Covid-19 – information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om att sjukfrånvaron ligger på en 
hanterbar nivå inom förvaltningen om än något högre denna veckan än förra 
veckan och de åtgärder som vidtagits gör att verksamheten kan fortgå. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 57/2021 

Redovisning av meddelanden 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Redovisningen av meddelanden godkänns. 
 
 
1. 2019-248 622 Kf § 10/2021 – Svar på motion om att minska mat-

svinnet i Marks kommuns verksamheter 
   
2. 2021-121 456 Kf § 11/2021 – Svar på motion om återbruk av möb-

ler, utrustning och material i Marks kommun 
   
3. 2017-138 303 Kf § 16/2021 – Utökat verksamhetsområde i Hajom 
   
4. 2017-138 303 Kf § 17/2021 – Utökat verksamhetsområde i Hjorttorp 
   
5. 2017-138 303 Kf § 18/2021 – Utökat verksamhetsområde i Bonared 
   
6. 2017-138 303 Kf § 19/2021 – Utökat verksamhetsområde i Änga-

hagen 
   
________ 
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§ 58/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Teknik- och servicenämndens beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
 
 
 Dnr Ärende Delegat 
    
1. -- Beslut avseende förlängt hämt-

ningsintervall av sophämt-
ning/slam 2021/011 – 2021/021 

Enhetschef 
Maria Granieri 

    
2. -- Beslut avseende uppehåll i sop-

hämtningen/slamhämtning 
2021/106 – 2021/223 

-”- 

    
3. -- Beslut avseende gemensamma 

sopbehållare 2021/001 
-”- 

    
4. 2021-100 

0523 
Beslut om godkännande av upp-
handlingsdokument avseende 
upphandling av rörnätsbuss 

Förvaltningschef 
Marja-Leena Uitto 
Adolfsson 

 
________ 
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§ 59/2021 Dnr 2021-52 012 

Beaktande av barnkonventionen - analys 

Ärendet 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättighet-
er trädde i kraft den 1 januari 2020 och teknik- och servicenämnden har där-
med att vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida man beaktat 
lagen. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera 
vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. 

Dagens sammanträde 
Aktuella ärenden: 
 
 Ombyggnad av Kaskad – begäran om igångsättningstillstånd 
 Motion om mer vilkött i kommunens kök – remissvar 
 Regional avfallsplan – remissvar 
 Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten - remissvar 
 
Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån nedan-
stående checklista. 
 
1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras syn-

punkter? 
Nej 

 
2. Innebär besluten att barn- och ungdomars bästa 

sätts i främsta rummet? 
Ja 

 
________ 
 


