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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Teknik- och servicenämnden 

2021-04-21 

Tid:   kl.13:30 – 16:20, Paus 14.35 – 14:50 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator Video Meet 

Beslutande:   (S) Bo Petersson 

  (S) Pauli Kuitunen 

  (S) Björn Kärrhage, tjänstgör för Tuula Vähäniemi (S) 

  (C) Kent Persson 

  (C) Leif Andersson, tjänstgör för Jessica Carlund (C) 

  (L) Paul Brusk 

  (M) Pär-Erik Johansson 

  (KD) Bruno Engström, tjänstgör för Tomas Ekberg (M), § 60-65 

  (M) Tomas Ekberg, § 66-80, kl 14:30-16:20  

  (KD) Per-Olof Hermansson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (V) 
 

Robert Lapidus 

    

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 60-80 

 Maria Granieri Enhetschef utred-
ning/marknad 

§ 63 

 Viktor Larsson Projektledare § 63 

 Erik Glansin Projektledare § 64-65 

 Anders Rehbinder Enhetschef 

Gata/Park 

§ 66 

 Johan Eriksson Projekttekniker § 67 

 Christer Lundenius Handläggare § 68-69 

 Amanda Öberg Gatuingenjör § 70 

 Rebecca Wårfors Parkingenjör § 71-72 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
Teknik 

§ 73 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 60-80 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-04-27, kl 16.00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 60-80 

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 servicenämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-04-21, § 60-80 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-04-28 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-05-20 

Förvaringsplats för protokollet 

Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan 
§ 60/21 

Anmälan och prövning av jäv 
§ 61/21 

Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens ar-

betsutskott 

§ 62/21 

Ledningsrätt och verksamhetsområden för vatten- och av-

loppsförsörjning - information 

§ 63/21 

Lyckeskolan hållbarhetsrapport - information 
§ 64/21 

Byggnation av nya Lyckeskolan - information 
§ 65/21 

Beläggningsplan - information 
§ 66/21 

Utredning kring systemlösning för insamling av fett från 

hushåll 

§ 67/21 

Utökat planområde för Detaljplan för del av Skene 72:1 m fl, 

Skene - samrådsyttrande 

§ 68/21 

Detaljplan för Vännåkra 2:81 - samrådsyttrande 
§ 69/21 

Skyltpolicy Marks kommun - remissvar 
§ 70/21 

Medborgarförslag om hundrastgård i Fritsla 
§ 71/21 

Medborgarförslag om hundrastgård i Sätila 
§ 72/21 

Regional vattenförsörjningsplan Halland - remiss 
§ 73/21 

Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult - förändring av medfinansie-

ring 

§ 74/21 

Styrgruppsinformation 
§ 75/21 

Personal- och verksamhetsinformation 
§ 76/21 

Covid -19 - information 
§ 77/21 

Redovisning av delegationsbeslut 
§ 78/21 

Redovisning av meddelanden 
§ 79/21 

Beaktande av barnkonventionen - analys 
§ 80/21 
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§ 60/2021     

Förändring av ärendelistan 

Beslutsrubrik 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 

- Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott 

- Regional vattenförsörjningsplan Halland – remiss 
 
 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 

- Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott 

- Regional vattenförsörjningsplan Halland – remiss 
 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 61/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 

Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
 
________ 
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§ 62/2021   Dnr: TSN 2019-16 001 

Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens ar-

betsutskott (KD) 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Till ny ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott utses:  
 
Per-Olof Hermansson Lindhult Höjden 5 519 90 Horred  

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har med beslut den 25 mars 2021, § 57, entledi-
gat Bruno Engström (KD) från sitt uppdrag som ledamot i teknik- och 
servicenämnden samt teknik- och servicenämndens arbetsutskott. 
Teknik- och servicenämnden har med beslut den 10 januari 2019, § 
3, valt Bruno Engström (KD) till ledamot i teknik- och servicenämn-
den varför ett fyllnadsval nu behöver genomföras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att Per-Olof Hermansson väljs 
som ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner 
att så sker. 

________ 
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§ 63/2021    

Ledningsrätt och verksamhetsområden för vatten- och av-

loppsförsörjning - information 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för processerna avseende 
ledningsrätt och verksamhetsområden för vatten- och avloppsförsörj-
ning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområden för vatten- 
och avloppsförsörjning och har via reglementet gett teknik- och ser-
vicenämnden i uppdrag att besluta om mindre utökningar. 
 
Beslut om verksamhetsområden utgår från den av kommunfullmäk-
tige antagna vattenförsörjningsplanen där utbyggnadsplaner pekas 
ut. Ett antal olika faktorer såsom bland annat storlek på området och 
närheten till känsliga naturvärden ligger till grund för den objektiva 
bedömningen som kommunen ska göra inför upprättandet av ett 
eventuellt verksamhetsområde. 
 
Markavtalsprocessen följer processen för verksamhetsområden och 
projektprocessen. I förstudiefasen tas en ledningssträcka fram och i 
samband med projektering påbörjas markavtalsförhandlingar och led-
ningsrättsansökan. 
 
Ledningsrätt är att föredra när det handlar om långa lednings-
sträckor, vid oklara ägarförhållanden och/eller vid outredda fastig-
heter m.m. och blir ett långsiktigt skydd. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 

________ 
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§ 64/2021   Dnr: TSN 2019-178 291 

Lyckeskolan hållbarhetsrapport - information 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för den framtagna hållbar-
hetsrapporten avseende Lyckeskolan. 
 
Rapporten innehåller bland annat hur man arbetat med social hållbar-
het, lokalutnyttjande, klimatavtryck, energianvändning och Agenda 
2030. Ett arbete som kan ligga till grund vid framtida projekt. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 

________ 
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§ 65/2021   Dnr: TSN 2019-178 291 

Byggnation av nya Lyckeskolan - information 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Projektet har en budget på 309,5 mnkr och prognosen, som inklude-
rar allaktivitetsplan och utegym, visar på ett utfall om 307,5 mnkr. 
 
Förvaltningen är nöjd med samarbetet med entreprenören och med 
projektet i sin helhet. Slutbesiktning ska utföras i juni 2021. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 

________ 
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§ 66/2021   Dnr: TSN 2021-207 

Beläggningsplan - information 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
I budget finns 6 mnkr avsatt för gator och vägar och 3 mnkr för gcm-
vägar. 
 
Under året kommer gator och vägar inom bland annat Kinna, Skene, 
Örby och Horred att beläggas. 
 
Även Sätila finns med i planen och där för man för tillfället en dialog 
med fiberföreningen. 
 
Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 
 

________ 
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§ 67/2021   Dnr: TSN 2019-105 359 

Utredning kring systemlösning för insamling av fett från 

hushåll 

Teknik- och servicenämndens beslut 

 
Marks kommun kommer tillsammans med Marks Bostad AB genom-
föra ett försök till insamling av fett inom två bostadsområden. 
 
Insamling kommer att genomföras genom att miljöskåp med sopkärl place-
ras ut för insamling av förpackningar med fett. Kärlen kommer därefter att 
transporteras till Skene Skogs återvinningscentral för tömning i samlingskärl 
och förpackningen sorteras sedan till respektive fraktion. Arbete med trans-
port av kärl, tömning samt sortering av förpackningar utförs av Naturvårds-
laget. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har gett Teknik-och serviceförvaltningen i uppdrag att ut-
föra en utredning kring problemet med igensatta rör. Utredningen ska ge klar-
het i metodik för omhändertagandet av fett samt omfattning och finansiering 
av åtgärden. 
 
Ärendet har sin bakgrund i motionen från Bengt Ferm (M) daterad den 15 ja-
nuari 2019. Bengt Ferm (M) föreslår i motionen att Marks kommun ska dela 
ut gängade plasttrattar till alla hushållen i Marks kommun för att kunna samla 
in fett i PET-flaskor. 
 

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 mars 2021. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har undersökt och utvärderat tre olika 
systemlösningar för insamling av fett som har samlas upp av hushåll. 
  
1. Förpackningen med insamlat fett sorteras till restavfall, alternativt lämnas 

in på Skene skog återvinningscentral. 
 
2. Miljöskåp med sopkärl placeras ut vid strategiska platser för insamling av 

förpackningar med insamlat fett. Kärlen transporteras till Skene skogs ÅVC 
där dom töms i ett samlingskärl typ IBC-tank. Förpackningen sorteras se-
dan till respektive fraktion.  

 
3. Miljöskåp med tunnor placeras ut vid strategiska platser där förpackningar 

med insamlat fett töms. Tunnorna transporteras till Skene skogs ÅVC där 
dom töms i ett samlingskärl typ IBC-tank.  

 
4. Alternativt utförs tömning av tunnorna på plats med en slamsugningsbil.    
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Systemlösning för alternativ 1 innebär ingen investering för upprättande av 
insamlingsställen. Möjligheten att lämna in förpackningar med insamlat fett på 
Skene skogs återvinningscentral finns i dagsläget.    
 
Systemlösningarna enligt alternativ 2 och 3 skiljer sig tekniskt åt men innebär 
att samma typ av struktur för insamlingsställen behöver upprättas.  
 
För att alla kommuninvånare ska ha samma möjlighet för inlämning av upp-
samlat fett så krävs det att ett insamlingskärl placeras ut på strategiska plat-
ser där kommunen har äganderätt, förslagsvis vid återvinningsstationerna på 
respektive ort. 
 
Vid en placering i anslutning till återvinningsstationer innebär det att miljö-
skåp och insamlingskärl till 13 st olika platser behöver köpas in samt monte-
ras och ställas ut. Det innebär även en tillkommande driftskostnad för upprät-
tande samt utförande av ett system för tömning samt underhåll av miljöskåp 
och insamlingskärl. Alternativt kan miljöskåp och kärl ställas ut i anslutning 
till matbutikerna i Marks kommun, en dialog med butiks- och fastighetsägare 
behövs för att utreda detta alternativ. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2021, § 50 och då föreslagit 
att Marks kommun kommer tillsammans med Marks Bostad AB genomför ett 
försök till insamling av fett inom två bostadsområden. 
 
Insamling kommer att genomföras genom att miljöskåp med sopkärl placeras 
ut för insamling av förpackningar med fett. Kärlen kommer därefter att trans-
porteras till Skene Skogs återvinningscentral för tömning i samlingskärl och 
förpackningen sorteras sedan till respektive fraktion. Arbete med transport av 
kärl, tömning samt sortering av förpackningar utförs av Naturvårdslaget. 

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. 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 68/2021   Dnr: TSN 2019-386 214 

Utökat planområde för Detaljplan för del av Skene 72:1 m fl, 

Skene - samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämndens beslut 

En trafikanalys bör göras för att undersöka om Kungsforsområdet beräknas bli 
trafikerat av omfattande genomfartstrafik till följd av cirkulationsplatsen på 
Örbyvägen. Om så är fallet bör nya överväganden göras kring huvudmanna-
skapet för gator i området. 
 
Kapaciteten i dagvattenledningsnätet längs Örbyvägen är i dagsläget välan-
vänd varför anslutning av mer hårdgjord yta behöver fördröjas. Förslaget för 
cirkulationen vid Örbyvägen bör kompletteras med en grönblå lösning för dag-
vattenhantering som fördröjer och renar ytvatten från den utökade vägbanan 
och ersätter gröna värden som förloras då grönyta tas i anspråk för cirkulat-
ionen.   
 
Teknik- och servicenämnden vill belysa att utformning av köpcentrets parke-
ringsområde och dess avgränsning mot gata är viktig för en tydlig och säker 
trafiksituation. 
 
 

Ärendet 

Detaljplanen för del av Skene 72:1 med flera, har varit ute på samråd under 
tiden 22 oktober till 6 december 2019. Den syftar till att utveckla ett bostads-
område och en del verksamheter, intill Kungsfors köpcenter i Skene. 
 
Syftet med att utöka planområdet för Skene 72:1 med flera, är att möjliggöra 
en ombyggnad av korsningen mellan Örbyvägen, Håvengatan och Hedbovä-
gen till cirkulation för bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet. 
 
Synpunkter för samrådet gäller endast den utökade delen av planområdet. In-
för granskningshandlingar behandlas både det utökade och det ursprungliga 
området gemensamt. 

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 mars 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärende den 8 april 2021, § 55, och då föreslagit 
att en trafikanalys bör göras för att undersöka om Kungsforsområdet beräk-
nas bli trafikerat av omfattande genomfartstrafik till följd av cirkulationsplat-
sen på Örbyvägen. Om så är fallet bör nya överväganden göras kring huvud-
mannaskapet för gator i området. 
 
Kapaciteten i dagvattenledningsnätet längs Örbyvägen är i dagsläget välan-
vänd varför anslutning av mer hårdgjord yta behöver fördröjas. Förslaget för 
cirkulationen vid Örbyvägen bör kompletteras med en grönblå lösning för dag-
vattenhantering som fördröjer och renar ytvatten från den utökade vägbanan 
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och ersätter gröna värden som förloras då grönyta tas i anspråk för cirkulat-
ionen.   
 
Teknik- och servicenämnden vill belysa att utformning av köpcentrets parke-
ringsområde och dess avgränsning mot gata är viktig för en tydlig och säker 
trafiksituation. 
 

Dagens sammanträde 

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

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om Johanssons (M) bifall till arbetsutskottets för-
slag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 

Beslut skickas till 

Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 69/2021   Dnr: TSN 2021-120 353 

Detaljplan för Vännåkra 2:81 - samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Detaljplanen kommer inte bli verksamhetsområde för dagvatten. Teknik- och 
servicenämnden föreslår ett förtydligande i beskrivningen av dagvattenhante-

ring inom planområdet för lokal hantering samt för extrema skyfall.  

Exploatör ska säkerställa skäliga ytor och utrymmen för lättillgänglig sortering 

av flera avfallsfraktioner för bostadsnära insamling i enlighet med gällande 
förordning om producentansvar för förpackningar, förutom det avfall som 

kommunen ansvarar för. De nya lokalgatorna behöver vändzon för sopbil och 
liknande större fordon för att undvika trafiksäkerhetsrisker med backning 

inom området eller ut mot Kalvviksvägen.  

Naturvärdesinventeringen visar att större lövträd finns och från ett skogligt 

perspektiv uppmuntrar teknik- och servicenämnden till hänsynstagande och 

sparande av dessa värden under bebyggelsetiden inom området. 

Teknik- och servicenämnden välkomnar utvecklingen av bostadsområdet Skö-

nelid utanför Örby.  

 

Ärendet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utveckling av bostadsområdet Skö-
nelid vid Öresjön några kilometer utanför Örby. Genom tillkomsten av små-

hustomter möjliggörs åretruntboende och stimulerar till inflyttning till kommu-

nen. 

Planområdet utgör nästan 2,5 ha mitt på näset beläget mellan sjöarna Östra 

Öresjön och Kalven som förbinds med ett smalt sund vid näsets södra spets. 

Den nya bebyggelsen ska i utformning och omfattning förhålla sig till befintlig 

bebyggelse och till tomternas förhållanden. Planen möjliggör bebyggelse, 10 – 
12 villor, i 1 - 1,5 våningsplan och suterränghus är möjliga för tomter med 

markanta höjdskillnader.  

Prövning av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande enligt 

Plan- och bygglagen kapitel 5, paragraf 6 - 8.  

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2021, § 56, och då föresla-

git följande:  

Detaljplanen kommer inte bli verksamhetsområde för dagvatten. Teknik- och 
servicenämnden föreslår ett förtydligande i beskrivningen av dagvattenhante-

ring inom planområdet för lokal hantering samt för extrema skyfall.  
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Exploatör ska säkerställa skäliga ytor och utrymmen för lättillgänglig sortering 

av flera avfallsfraktioner för bostadsnära insamling i enlighet med gällande 
förordning om producentansvar för förpackningar, förutom det avfall som 

kommunen ansvarar för. De nya lokalgatorna behöver vändzon för sopbil och 
liknande större fordon för att undvika trafiksäkerhetsrisker med backning 

inom området eller ut mot Kalvviksvägen.  

Naturvärdesinventeringen visar att större lövträd finns och från ett skogligt 

perspektiv uppmuntrar teknik- och servicenämnden till hänsynstagande och 

sparande av dessa värden under bebyggelsetiden inom området. 

Teknik- och servicenämnden välkomnar utvecklingen av bostadsområdet Skö-

nelid utanför Örby.  

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om Johanssons (M) yrkande om bifall till arbetsut-

skottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 70/2021   Dnr: TSN 2021-114 3182 

Skyltpolicy Marks kommun - remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Teknik- och servicenämnden ser gärna att dokumentet tydliggör gränsdrag-
ningen mellan den skyltning som behandlas av plan- och byggnadsnämnden 
och övriga skyltaspekter som hanteras inom andra delar av den kommunala 
organisationen.  Det är viktigt att styrdokumentet redan i titeln förtydligar att 
det endast behandlar bygglovsrelaterad skyltning. Dokumentet får inte re-
glera något som rör skyltning inom teknik- och servicenämndens ansvarsom-
råde och därför behöver befintligt dokument gås igenom så att dessa delar 
stryks.  
 
Teknik- och servicenämnden önskar framöver få internremisser på förvalt-
ningsnivå på alla de skyltärenden som hanteras av plan- och byggnads-
nämnden som kan riskera att få trafiksäkerhets- eller driftskonsekvenser för 
teknik- och servicenämnden, det vill säga både på offentlig plats och kvar-
tersmark.     

 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på styrdokument för 
skyltar och har den 5 mars 2021 beslutat att skicka dokumentet på remiss till 
teknik- och servicenämnden.  

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2021, § 53, och då före-
slagit att teknik- och servicenämnden gärna ser att dokumentet tydliggör 
gränsdragningen mellan den skyltning som behandlas av plan- och bygg-
nadsnämnden och övriga skyltaspekter som hanteras inom andra delar av 
den kommunala organisationen.  Det är viktigt att styrdokumentet redan i 
titeln förtydligar att det endast behandlar bygglovsrelaterad skyltning. Doku-
mentet får inte reglera något som rör skyltning inom teknik- och service-
nämndens ansvarsområde och därför behöver befintligt dokument gås ige-
nom så att dessa delar stryks.  
 
Teknik- och servicenämnden önskar framöver få internremisser på förvalt-
ningsnivå på alla de skyltärenden som hanteras av plan- och byggnads-
nämnden som kan riskera att få trafiksäkerhets- eller driftskonsekvenser för 
teknik- och servicenämnden, det vill säga både på offentlig plats och kvar-
tersmark.     

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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Beslut skickas till 

Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 71/2021   Dnr: TSN 2021-115 339 

Medborgarförslag om hundrastgård i Fritsla 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Ärendet återremitteras för att utreda om anläggande av hundrastgårdar är 
förenligt med Agenda 2030 och om det är ett kommunalt ansvar. 

 

Ärendet 

En medborgare i Fritsla har föreslagit att kommunen bygger en hundrastgård 
någonstans i Fritsla, en specifik plats har inte föreslagits. Medborgarförslaget 
har överlämnats till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 mars 2021. 
 
Arbetsutskottets har behandlat ärendet den 8 april 2021, § 51, och då före-
slagit att förslaget avslås med hänvisning till att det idag finns en stor hund-
rastgård på Assberg i Skene med hög tillgänglighet, ordningsregler samt till-
gång till TiksPac station med gratis hundbajspåsar och papperskorg. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bo Petersson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda om anläg-
gande av hundrastgårdar är förenligt med Agenda 2030 och om det är ett 
kommunalt ansvar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om Peterssons (S) förslag om återremiss för att 
utreda om anläggande av hundrastgårdar är förenligt med Agenda 2030 och 
om det är ett kommunalt ansvar kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

________ 
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§ 72/2021   Dnr: TSN 2021-116 339 

Medborgarförslag om hundrastgård i Sätila 

Beslutsrubrik 

Ärendet återremitteras för att utreda om anläggande av hundrastgårdar är 

förenligt med Agenda 2030 och om det är ett kommunalt ansvar. 

 

Ärendet 

En medborgare i Sätila har föreslagit att kommunen bygger en hundrastgård i 

Sätila. Medborgarförslaget har överlämnats till teknik- och servicenämnden 

för handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 mars 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2021, § 51, och då föresla-
git att förslaget avslås med hänvisning till att det idag finns en stor hundrast-
gård på Assberg i Skene med hög tillgänglighet, ordningsregler samt tillgång 
till TiksPac station med gratis hundbajspåsar och papperskorg. 
 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Bo Petersson (S) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda om anläg-
gande av hundrastgårdar är förenligt med Agenda 2030 och om det är ett 
kommunalt ansvar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om Peterssons (S) förslag om återremiss för att ut-
reda om anläggande av hundrastgårdar är förenligt med Agenda 2030 och om 
det är ett kommunalt ansvar kan antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

________ 
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§ 73/2021   Dnr: TSN 2021-185  

Regional vattenförsörjningsplan Halland - remiss 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Ordföranden får i uppdrag att underteckna remissvaret avseende regional 
vattenförsörjningsplan Halland. 
 
 

Ärendet 

Marks kommun har fått en remissversion av regional vattenförsörjningsplan 
för Hallands län. Länsstyrelsen önskar svar på remissen senast 30 april 
2021. 

Ärendets behandling 

Planen är tänkt att vara ett underlag vid fysisk planering samt mark- och 
vattenanvändning i övrigt. Den förväntas bidra till att uppfylla flera olika mål 
för miljö- och folkhälsa, men även mål från Agenda 2030. 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Efter påpekande från Länsstyrelsen i Västra Götaland har remissen även 
skickats till Marks kommun för yttrande, men då svarstiden är väldigt kort fö-
reslår förvaltningen att ordföranden får i uppdrag att underteckna remissvaret 
avseende regional vattenförsörjningsplan Halland. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om förslaget att ge ordföranden i uppdrag att un-
derteckna remissvaret avseende regional vattenförsörjningsplan Halland kan 
antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen i Hallands län 

________ 
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§ 74/2021   Dnr: TSN 2014-91 312 

Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult - förändring av medfinan-

siering 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Den aktuella gcm-sträckan längs väg 1614 i Ubbhult finns, som prioritet 1, 
med i den av kommunfullmäktige antagna trafiksäkerhetsplanen för Marks 
kommun. Teknik- och servicenämnden ser fortfarande ett behov av att priori-
tera sträckan. Teknik- och servicenämnden har inte driftsmedel motsvarande 
ca 2,9 mnkr för att medfinansiera den berörda sträckan tillsammans med Tra-
fikverket varmed ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningsta-
gande.  

 

Ärendet 

Hösten 2014 var ett omarbetat planprogram för Ubbhult ute på samråd. I pro-
grammet koncentrerades bebyggelsen kring Kråkered uppe på drumlinen. För 
att planen skulle kunna förverkligas krävdes en gcm-väg genom Ubbhult, en 
sträcka om 3,5 km längs med väg 1614. Denna sträcka kan delas in i fyra 
etapper varav etapp 1 är inom tätbebyggt område, etapp 2 från idrottsplatsen 
till tätbebyggt område, etapp 3 från tätbebyggt område till Stjärnboden samt 
etapp 4, från Stjärnboden till Nordhult. Teknik- och servicenämnden beslu-
tade den 17 mars 2016, § 23, föreslå kommunstyrelsen att avsätta 19,7 mnkr 
för utbyggnad av gcm-väg i Ubbhult.  

Våren 2016 begärde Trafikverket in ansökningar från kommunerna som un-
derlag för en regional utbyggnadsplan av gång- och cykelvägar 2017-2020. 
Marks kommun spelade då in behovet av en gcm-väg längs väg 1614 genom 
Ubbhult (TSN § 22/2016) etapp 1. 

Etapp 1, enligt ovan, kostnadsberäknades till 3,6 mnkr. Trafikverket beviljade 
medfinansiering för en sträcka på ca 650 meter till en uppskattad kostnad om 
ca 3,6 mnkr varav Trafikverket skulle stå för hälften. Den beräknade kostna-
den för etapp 1, genom Ubbhults tätort baserades på Trafikverkets standard 
om 5 500 kr/m, vilket även innefattade belysning.  

November 2016 undertecknades en avsiktsförklaring avseende Ubbhult (väg 
1614 och 1619). Kommunens ambition var att genomförandet av planpro-
grammet skulle ske etappvis genom flera detaljplaner och man var överens 
om att investeringar för gång- och cykel ska ske tidigt i genomförandet av 
planen.  

I juni 2017 undertecknades ett medfinansieringsavtal för planläggningspro-
cess för gcm-väg längs väg 1614 i Ubbhult (TRV 2017/37194). Den uppskat-
tade kostnaden för planläggningsprocessen för den ca 650 meter långa gcm-
vägen var ca 1,5 mnkr varav Trafikverket och kommunen skulle stå för 750 
tkr var. I avtalet framgår även att efter planläggningsprocessen ska en ny 
uppskattad kostnad för produktion av gång- och cykelvägen tas fram. Om 
kostnaden under arbetet med planläggningsprocessen visar sig överstiga 10 
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% av bedömd totalkostnad, har respektive part möjlighet att begära omför-
handling eller uppsägning av avtalet. Vid uppsägning av avtalet kvarstår re-
spektive parts finansieringsansvar av dittills nedlagda och upparbetade kost-
nader för de i avtalet beskrivna åtgärderna. 

Teknik och servicenämnden gjorde en framställan till kommunstyrelsen  
(TSN § 9/2017) om utökad driftbudget 2019 om 1,8 mnkr för medfinansiering 
av den planerade gång- och cykelvägen genom Ubbhult. Kommunfullmäktige 
gav därefter med beslut (KF § 111/2017) teknik- och servicenämnden i upp-
drag att inkludera medfinansieringskostnaderna i budget för kommande år 
och inarbeta sammanlagt 1,8 mnkr i kommande budgetar 2018-2020. I kom-
munens budget 2018-2021, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-23, lyf-
tes 3,0 mnkr in under 2019 för byggnation av gcm-väg i Ubbhult. Eftersom 
projektet försenades realiserades inte budgetposten och fördes inte heller upp 
i kommande års budgetar. 

November 2018 meddelade Trafikverket att Västra Götalandsregionen beslu-
tat avsätta ytterligare medel vilket innebar att kommunens andel medfinan-
siering för projektering sänktes från 50 % till 30 %. Kommunen skulle dock 
fortfarande stå för 50 % av byggkostnaden.  

I maj 2019 meddelade Trafikverket att projektet med etapp 1 var försenat.  

Marks kommun har fram till september 2019 betalat ut 825 tkr i medfinansie-
ring för gcm-väg längs väg 1614, Ubbhult. 

I oktober 2020 aviserade Trafikverket att projekteringskostnaden i form av 
vägplan ökat ytterligare. Dessutom framfördes ett behov av att teckna ett till-
äggsavtal med Marks kommun avseende den ökade kostnaden samt för ske-
dena bygghandling och produktion. I början av mars 2021 redovisade Trafik-
verket en kalkyl där kommunens kostnad för vägplan uppgår till 1 440 tkr, 
vilket utgör 30 % av den totala kostnaden. Kalkylprognosen för bygghandling 
och produktion uppgår för kommunens del till 2 300 000 kr vilket utgör 50 % 
av den totala kostnaden. 

Kostnaden ökar därmed för kommunens del från tidigare bedömda totalt  
1 800 tkr till totalt 3 740 tkr, varav redan nedlagda medel 825 tkr. Återstå-
ende kostnadsprognos är 2 915 tkr. 

Ärendets behandling 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 mars 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2021, § 54, och då föresla-
git följande: Den aktuella gcm-sträckan längs väg 1614 i Ubbhult finns, som 
prioritet 1, med i den av kommunfullmäktige antagna trafiksäkerhetsplanen 
för Marks kommun. Teknik- och servicenämnden ser fortfarande ett behov av 
att prioritera sträckan. Teknik- och servicenämnden har inte driftsmedel mot-
svarande ca 2,9 mnkr för att medfinansiera den berörda sträckan tillsammans 
med Trafikverket varmed ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställ-
ningstagande.  
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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. 
 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

________ 
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§ 75/2021   Dnr: TSN 2021-50 103 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för senaste styrgruppsmötet där 
man bland annat behandlade omläggning VA-ledning Örbyvägen, skredrisk-
område Hedbo, Kinna resecentrum, om- och tillbyggnad Kaskad samt Björke-
torps skola och förskola. 
 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 

 

  



Sida 27(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Teknik- och servicenämnden 

2021-04-21 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76/2021   Dnr: TSN 2021-50 103  

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat för rekrytering av avfalls-
chef, lokalstrateg och administrativ förvaltare, implementering av nya sam-
verkansavtalet, lönerevisionen, soptvisten, kontorsutredningen samt krisled-
ningsarbetet vid incidenten med otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl.  
 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 77/2021   Dnr: TSN 2020-100 163 

Covid -19 - information 

Dagens sammanträde 

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för aktuell sjukfrånvaro, lägesrap-
porteringen som görs varje vecka, hur vissa arbetsgrupper arbetar i team 
och arbetar delvis på distans och delvis på arbetsplatsen samt problem med 
trängsel i viss miljö. 
 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 78/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Svar på remiss 

A653.09/2020 
Trafikingenjör 2021-04-07 TSN 2021-152-2 

Svar remiss A187.748/2021 

Gåsörtsvägen 
Trafikingenjör 2021-04-07 TSN 2021-152-4 

Utfärdande av parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade 

MMM (ansökan TSN 2020-

14 517-226) 

Trafikingenjör 2021-04-09 TSN 2020-14 

517-276 

Svar remiss från polis 

A203.917/201 
Teknikingenjör 2021-04-14 TSN 2021-179-2 

Beslut avseende förlängt 

hämtningsintervall av sop-

hämtning alt. slam 2021/022 – 

2021/035 

Enhetschef ut-

redning/marknad 
2021-03-19  

-- 

2021-04-13 

-- 

Beslut avseende gemensamma 

sopbehållare 20201/002 – 

2021/009 

Enhetschef ut-

redning/marknad 

och Teknisk chef 

2021-03-19 

-- 

2021-04-13 

-- 

Beslut avseende uppehåll i 

sophämtning/slamhämtning 

Enhetschef ut-
redning/marknad 

och Teknisk chef 

2021-02-12 

-- 

2021-03-29 

-- 

Tilldelningsbeslut i upp-

handlingen av farligt avfall 
Förvaltningschef 2021-03-30 TSN 2021-138 

Tilldelningsbeslut i upp-

handlingen av löpande hyra 

av liftar, fallskydd m.m. 

Förvaltningschef 2021-04-07 TSN 2020-481 

057 

Tilldelningsbeslut i upp-

handlingen av mattranspor-

ter och matdistributions-

tjänster 

Förvaltningschef 2021-02-05 TSN 2020-312 

055 

Tilldelningsbeslut i upp-

handlingen av löpande fas-

tighetsunderhåll – svetsning 

Förvaltningschef 2021-03-30 TSN 2020-480 

052 

Tilldelningsbeslut i upp-
handlingen av vattenmätar-

byte som tjänst 

Förvaltningschef 2021-03-22 TSN 2020-487 

055 

Tjänsteförrättande verk-

samhetschef Teknik 6-9 

april 2021 

Verksamhetschef 

Teknik 
2021-04-01 TSN 2021-156 

_______ 
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§ 79/2021 

Redovisning av meddelanden 

Teknik- och servicenämndens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. TSN 2021-70 042 Ekonomisk redovisning per den 31 mars 
2021. 
 

2. -- SKR inbjuder till Trafik- och gatudagarna 
2021 den 21-22 oktober 2021. 
 

3. -- Länsstyrelsen i Västra Götalands län inbju-
der till Universell utformning i samhälls-
byggnadsprocessen den 16 juni 2021. 

________ 
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§ 80/2021   Dnr: TSN 2021-52 012 

Beaktande av barnkonventionen - analys 

Ärendet 

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

Dagens sammanträde 

Aktuella ärenden: 
 
• Lyckeskolan hållbarhetsrapport - information 
• Byggnation av nya Lyckeskolan - information 
• Utökat planområde för detaljplan för del av Skene 72:1 m fl, 

Skene - samrådsyttrande 
• Detaljplan för Vännåkra 2:81 – samrådsyttrande 
• Utbyggnad av gcm-väg Ubbhult – förändring av medfinansiering 
 
Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån 
nedanstående checklista. 
 
1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om de-

ras synpunkter? 
 

Nej 
 

2. Innebär besluten att barn- och ungdo-
mars bästa sätts i främsta rummet? 

Ja 
 
 

________ 

 


	Strukturera bokmärken
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


