
 Sida 1(28) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27 

Tid:   kl. 13:30 – 16:20, Paus 14:25 – 14:35 samt 15:30-15:35 

Plats: 
 

 Digitalt via Netpublicator Video Meet 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 

 (S) Pauli Kuitunen, kl 13.30 - 15.50, § 1-15 

 (S) Björn Kärrhage, tjänstgör för Pauli Kuitunen (S), § 16-18 

 (S) Tuula Vähäniemi 

 (C) Kent Persson 

 (C) Jessica Carlund 

 (L) Paul Brusk 

 (M) Pär-Erik Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (C) Pernilla Abrahamsson, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD), § 
1-3 

 (KD) Per-Olof Hermansson, 13:40- 16:20, § 4-18 

 (SD) Lennart Svensson 

 (SD) Mikael Ljunggren 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Björn Kärrhage, § 1-15 

(C) Pernilla Abrahamsson, § 4-18 

(C) Leif Andersson 

(SD) Roger Lundstedt 13.30-15.30, § 1-13 

(V) Robert Lapidus 

  

  

 Tjänstepersoner 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 1-18 

 Stefan Gabrielsson Projektledare § 3-5 

 Tomas Arvidsson Verksamhetschef 
Lokalförsörjning 

§ 1-5 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
Teknik 

§ 5-13 

 Amanda Öberg Gatuingenjör § 6-7 

 Maria Granieri Enhetschef mark-
nad/utredning 

§ 9 

 Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 13 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 1-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen 2022-02-01, kl 08:30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 1-18 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämnden 

Sammanträdesdatum 
Sammanträdesdatum, § 1-18 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-02-01 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-02-23 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 1 

Anmälan och prövning av jäv § 2 

Nybyggnation parkeringshus Kinna centrum - begäran om 
byggstartstillstånd 

§ 3 

Förskola i Hyssna - godkännande av förstudie § 4 

Ombyggnation Habyskolan till korttidsboende - begäran om 
igångsättningstillstånd 

§ 5 

Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning § 6 

Revidering av reglemente för teknik- och servicenämnden § 7 

Handlingar och protokoll på kommunens hemsida § 8 

Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten- och av-
loppsförsörjning i Stora Öresjö 

§ 9 

Motion om minnesmonument § 10 

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet - remissvar § 11 

Sammanträdestider 2022 § 12 

En förbättrad förpackningsinsamling - remissvar § 13 

Styrgruppsinformation § 14 

Personal- och verksamhetsinformation § 15 

Covid -19 - information § 16 

Redovisning av delegationsbeslut § 17 

Barnkonventionen - analys § 18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1/2022    

Förändring av ärendelistan 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Följande ärende läggs till på ärendelistan: 

- Handlingar och protokoll på kommunens hemsida 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan 

- Handlingar och protokoll på kommunens hemsida 

Förslaget antas. 

________ 
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2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2/2022 

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

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3/2022   Dnr: TSN 2021-605 

Nybyggnation parkeringshus Kinna centrum - begäran om 
byggstartstillstånd 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden begär godkännande av projekteringen och beslut för 
byggstart av Kommunstyrelsen, under förutsättning att nämnden beviljas totalt 
89,6 mnkr i beräknad investeringsbudget och medel för beräknade årliga drift-, un-
derhålls- och kapitalkostnader om 4,1 mnkr enligt senast reviderad kalkyl daterad 
2022-01-11. 

 

Ärendet 
En förstudie för byggnationen har gjorts av samhällsbyggnadsförvaltningen på upp-
drag av Kommunstyrelsen. BSV arkitekter och ingenjörer har via ramavtal anlitats 
för uppdraget. Kommunstyrelsen har därefter gett teknik- och serviceförvaltningen i 
uppdrag att projektera för parkeringshus enligt förstudie med 262 p-platser. 
Skyddsrum, pumprum för fjärrvärme samt nodrum för fiber ska bevaras. 
 
Denna projektering är i sitt slutskede och har resulterat i underlag för ett parke-
ringshus i 6 halvplan med tak över hela byggnaden, genomsläppliga väggar föru-
tom på södersidan pga. buller mot intilliggande bostadshus och eventuellt även 
mindre del av väggar mot öster och väster.     

Projekteringen har resulterat i 259 p-platser, MC-platser inkluderat. Solcellsanlägg-
ning om 250 kW kan köpas till som option. Konstruktionen är påbyggbar med ytter-
ligare två halvplan. 

Kommunstyrelsen önskar återrapportering, inför beslut om startbesked/byggstarts-
tillstånd. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 16 december 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2022, § 3, och då föreslagit 
att teknik- och servicenämnden begär godkännande av projekteringen och beslut 
för byggstart av kommunstyrelsen, under förutsättning att nämnden beviljas inve-
steringsbudget om totalt 80 mnkr och medel för årliga drift-, underhålls- och kapi-
talkostnader.  

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 januari 2022  

Budget drift-, underhålls- och kapitalkostnader, daterad 11 januari 2022  

FFU ritningar A och M, daterad 26 november 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Teknik- och servicenämnden begär godkännande av projekteringen och beslut för 
byggstart av Kommunstyrelsen, under förutsättning att nämnden beviljas totalt 
89,6 mnkr i beräknad investeringsbudget och medel för beräknade årliga drift-, un-
derhålls- och kapitalkostnader om 4,1 mnkr enligt senast reviderad kalkyl daterad 
2022-01-11. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och tjänsteskrivelsen, vilken 
reviderats avseende totalkostnad för projektet samt beräknade drift-, underhålls- 
och kapitalkostnader. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden begär godkännande av pro-
jekteringen och beslut för byggstart av Kommunstyrelsen, under förutsättning att 
nämnden beviljas totalt 89,6 mnkr i beräknad investeringsbudget och medel för be-
räknade årliga drift-, underhålls- och kapitalkostnader om 4,1 mnkr enligt senast 
reviderad kalkyl daterad 2022-01-11. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



Sida 9(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4/2022   Dnr: TSN 2018-260 290 

Förskola i Hyssna - godkännande av förstudie 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med diskussioner på 
dagens sammanträde, göra en redaktionell ändring i kostnadskalkylen. 

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till 
Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden 
för information. 

 

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

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

Förstudien har resulterat i ett förslag för om- och tillbyggnad av befintlig förskola 
för att totalt inrymma sju avdelningar samt att Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
gjort en lokaliseringsstudie för att titta på andra lämpliga placeringar av en förskola 
i Hyssna. Dagens förskola rymmer 5 avdelningar. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förstudie förskola Hyssna skiss 2021-06-08 

Lokaliseringsstudie för ny förskola i Hyssna 2021-11-19 

Upprättad drift-, underhålls- och kapitalkostnadskalkyl, 2021-12-17 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2021, § 4, och då föreslagit 
att teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma 
till Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämn-
den för information. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Kostnadskalkylen diskuteras  

Frågor ställs och får svar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att, i 
enlighet med diskussioner på dagens sammanträde, göra en redaktionell ändring i 
kostnadskalkylen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan anta Tomas Ekbergs (M) förslag om 
redaktionell ändring i kostnadskalkylen enligt diskussioner på dagens sammanträde 
och finner att så sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden för information. 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-01-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5/2022   Dnr: TSN 2021-600 

Ombyggnation Habyskolan till korttidsboende - begäran om 
igångsättningstillstånd 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med diskussioner på 
dagens sammanträde, göra en redaktionell ändring i kostnadskalkylen. 

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och begär igångsättningstill-
stånd av kommunstyrelsen. 

Projektet som har en bedömd investeringsutgift om 16,9 Mnkr är upptagen i kom-
munens investeringsbudget för år 2023, men för att tillgodose Socialnämndens be-
hov begär teknik- och servicenämnden om att få börja nyttja delar av investerings-
budgeten under 2022. 

 

Ärendet 
Socialnämnden har beslutat att flytta verksamheten för korttidsvistelse från Björke-
berga till Habyskolan under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar 
över lokalerna på Björkeberga eller att Marks Bostad AB justerar uppsägningstiden 
för hyresavtalet, samt att kostnaderna ryms i befintlig hyresnivå. 
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att ombyggnationen 
av Habyskolan finns med i investeringsbudgeten, SN §32. 

En förstudie av möjligheterna att bygga om och till Habyskolan har gjorts i samver-
kan mellan Socialförvaltningen och Teknik- och serviceförvaltningen. BSV arkitekter 
och ingenjörer har via ramavtal anlitats för uppdraget. 

Förstudien har landat i att Habyskolan kan anpassas för korttidsboende för barn, 
ungdom eller vuxna 5-23 år och att två stycken träningslägenheter behöver byggas 
separat från befintlig byggnad. Anpassning av utomhusmiljön ingår också i förstu-
dien.   

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Upprättad drift-, underhålls- och kapitalkostnadsberäkning, daterad 2021-12-17 

Haby korttidsboende plus fritids, förstudie, daterad 2020-09-24. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2021, § 5, och då föreslagit 
följande: 

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och begär igångsättningstill-
stånd av kommunstyrelsen. 
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Projektet som har en bedömd investeringsutgift om 16,9 Mnkr är upptagen i kom-
munens investeringsbudget för år 2023, men för att tillgodose Socialnämndens be-
hov begär teknik- och servicenämnden om att få börja nyttja delar av investerings-
budgeten under 2022. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Kostnadskalkylen diskuteras. 

Frågor ställs och får svar. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att, i 
enlighet med diskussioner på dagens sammanträde, göra en redaktionell ändring i 
kostnadskalkylen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om nämnden kan anta Tomas Ekbergs (M) förslag 
om att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att, i enlighet med diskuss-
ioner på dagens sammanträde, göra en redaktionell ändring i kostnadskalkylen och 
finner att så sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas 
och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 6/2022   Dnr: TSN 2021-609 

Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut från den 22 augusti 1989, § 198, avseende Kommu-
nala bidrag till enskild väghållning upphävs. 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver § 198/1989 godkänns ”Rikt-
linjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning” enligt upprättat förslag, daterat 
20 december 2021. 

 

Ärendet 
Det nu gällande styrdokumentet ”Kommunala bidrag till enskild väghållning” beslu-
tades av kommunfullmäktige 1989-08-22, § 198. Enligt teknik- och servicenämn-
dens reglemente beslutat av kommunfullmäktige 2021-12-16, § 222, ansvarar tek-
nik- och servicenämnden för bidrag till enskilda vägar enligt av kommunfullmäktige 
bestämda normer.      

Enligt teknik- och servicenämndens beslut den 18 maj 2016, § 61, tog nämnden 
fram ett nytt förslag på regler för kommunalt bidrag till enskild väghållning.  skicka-
des sedan vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling och för slutgiltigt be-
slut i kommunfullmäktige. Ärendet togs dock aldrig upp för politisk behandling ef-
tersom 1:e kommunjurist i samråd med kommundirektör föreslog teknik- och ser-
vicenämnden att återigen behandla ärendet men med två ändringar.  

Den ena ändringen rör form av styrdokument. Med iakttagande av riktlinjerna för 
styrdokument i Marks kommun bedöms aktuellt styrdokument falla in under doku-
mentkategorin ”riktlinjer” istället för ”regler”.   

Den andra ändringen rör vem som bör besluta om dokumentet. Eftersom teknik- 
och servicenämnden enligt reglementet ansvarar för kommunalt bidrag till enskild 
väghållning skulle teknik- och servicenämnden kunna fatta beslut om styrdokumen-
tet. Men eftersom nuvarande styrdokument ”kommunalt bidrag till enskild väghåll-
ning” är beslutat av kommunfullmäktige krävs beslut av kommunfullmäktige för att 
ändra eller upphäva det.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 december 2021. 

Upprättat förslag till ”Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning”, date-
rat 20 december 2021. 

Arbetsutskottet har hanterat ärendet den 13 januari 2021, § 6, och då föreslagit att  
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Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 
27 januari 2022 se över sista paragrafen i det upprättade förslaget till ”Riktlinjer för 
kommunalt bidrag till enskild väghållning”, daterat 20 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut från den 22 augusti 1989, § 198, avseende Kommu-
nala bidrag till enskild väghållning upphävs. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver § 198/1989 godkänns ”Rikt-
linjer för kommunalt bidrag 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktiges beslut från den 22 augusti 1989, § 
198, avseende Kommunala bidrag till enskild väghållning upphävs. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver § 198/1989 godkänns ”Rikt-
linjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning” enligt upprättat förslag, daterat 
20 december 2021. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 7/2022   Dnr: TSN 2022-30 

Revidering av reglemente för teknik- och servicenämnden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämndens reglemente 3 § punkt 5 ändras till ”Bidrag för enskild 
väghållning enligt av teknik- och servicenämnden antagna riktlinjer”. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 16 december 2021, § 222, beslutat om reglemente för 
teknik- och servicenämnden att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Teknik- och serviceförvaltningen har med anledning av revidering av Regler för 
Kommunala bidrag till enskild väghållning nu sett ett behov av revidering av regle-
mentet.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 12 januari 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärende den 13 januari 2021, § 12, och då föreslagit 
att Teknik- och servicenämndens reglemente 3 § punkt 5 ändras till ”Bidrag för en-
skild väghållning enligt av teknik- och servicenämnden antagna riktlinjer”. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämndens reglemente 3 § punkt 5 änd-
ras till ”Bidrag för enskild väghållning enligt av teknik- och servicenämnden an-
tagna riktlinjer”. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 8/2022    

Handlingar och protokoll på kommunens hemsida 

Dagens sammanträde 
Tomas Ekberg (M) ställer en fråga om handlingar och protokoll på kommunens 
hemsida och får svar av nämndsekreteraren. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 9/2022   Dnr: TSN 2021-613 

Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten- och av-
loppsförsörjning i Stora Öresjö 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stora Öresjö 
enligt kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 2021-12-20 fastställs. 

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden föreslår att verksamhetsområdet för allmän vatten -
och avloppsförsörjning, delen avseende Öresjö, fastställt av kommunfullmäktige 
den 19 juni 2019, § 108 byter namn till Stora Öresjö. 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten och spillvatten i 
ett exploateringsområde i Öresjö. Området ligger i nära anslutning till överförings-
ledningen och i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten i Öresjö. 

Den mindre utökningen av verksamhetsområde i Öresjö för vatten och spillvatten 
omfattar 6 fastigheter. Några fastigheter har redan anslutit och med dessa har av-
tal tecknats. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 17 december 2021. 

Upprättade kartbilagor och fastighetsförteckning, daterade 20 december 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2021, § 7, och då föreslagit 
att mindre utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Öresjö enligt 
kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 2021-12-20 fastställs. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och namnet på området disku-
teras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Carlund (C), med instämmande av Pär-Erik Johansson (M) föreslår som 
ändringsförslag att området i den mindre utökningen ska benämndas Stora Öresjö 
och som tilläggsförslag att verksamhetsområdet för allmän vatten -och avloppsför-
sörjning, delen avseende Öresjö, fastställt av kommunfullmäktige den 19 juni 2019, 
§ 108 byter namn till Stora Öresjö. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om nämnden kan anta Carlunds (C) och Johans-
sons (M) ändringsförslag om att området i den mindre utökningen ska benämnas 
Stora Öresjö och finner att så sker.  

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottets förslag till beslut i övrigt 
kan antas och finner att så sker. 

Slutligen ställer ordföranden frågan om nämnden kan anta Carlunds (C) och Jo-
hanssons (M) tilläggsförslag om att verksamhetsområdet för allmän vatten -och av-
loppsförsörjning, delen avseende Öresjö, fastställt av kommunfullmäktige den 19 
juni 2019, § 108 byter namn till Stora Öresjö kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 10/2022   Dnr: TSN 2021-346 

Motion av minnesmonument 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Motionen återlämnas till kommunfullmäktige då det inte ingår i teknik- och service-
nämndens ansvarsområde att upprätta monument.   
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har med beslut den 17 juni 2021, § 102, överlämnat motion 
om minnesmonument för veteraner till teknik- och servicenämnden för handlägg-
ning. 
 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningen skrivelse, daterad 28 december 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2021, § 9, och då föreslagit 
att motionen återlämnas till kommunfullmäktige då det inte ingår i teknik- och ser-
vicenämndens ansvarsområde att upprätta monument.   

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 11/2022   Dnr: TSN 2021-578 

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet - remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden antar remissvar, daterat 27 december 2021, som sitt 
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

 

Ärendet 
Regeringen tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 
2020 års dricksvattendirektiv EU (2020/2184) ska genomföras i svensk rätt. 

Marks kommun har fått möjlighet att svara på remissen angående betänkandet ”En 
säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som tagits fram av utredningen. I 
betänkandet föreslås vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som be-
handlas i direktivet och vilka befogenheter föreslagna myndigheter ska ha. I betän-
kandet kommer utredningen även med förslag till ändringar i svensk lagstiftning för 
att genomföra direktivet. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 december 2021. 

Remissvar, daterat 27 december 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2021, § 10, och då föreslagit 
att teknik- och servicenämnden antar remissvar, daterat 27 december 2021, som 
sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

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 fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 12/2022   Dnr: TSN 2021-380 

Sammanträdestider 2022 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämndens strategidag den 13 maj flyttas till den 10 juni. 

Teknik- och servicenämndens sammanträde i december flyttas till den 16 december 
med start kl 08.30. 

 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har den 14 oktober 2021, § 142, godkänt sammanträ-
destider för 2022 där det bland annat ingick strategidagar inklusive nämndsam-
manträde den 12 och 13 maj samt nämndsammanträde den 14 december . 

Enligt kommunledningskontorets plan för sammanträdestider 2022 framgår att man 
planerat in en obligatorisk presidiedag den 13 maj, varför strategidagarna för tek-
nik- och servicenämnden behöver flyttas till annat datum. Vidare framgår att kom-
munfullmäktige sammanträder den 14 och 15 december varför även teknik- och 
servicenämndens sammanträde den 14 december behöver flyttas. 

Teknik- och serviceförvaltningen har återigen gått igenom sammanträdesplanen 
och nu föreslås att nämnden sammanträder den 12 maj 2022 som tidigare planerat 
och strategidagen flyttas till den 10 juni 2022. Teknik- och servicenämndens sam-
manträde den 14 december föreslås flyttas till den 16 december kl 08.30. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 3 januari 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2022, § 11, och då föreslagit 
att teknik- och servicenämndens strategidag den 13 maj flyttas till den 10 juni 
samt att teknik- och servicenämndens sammanträde i december flyttas till den 16 
december med start kl 08.30. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunledningskontoret för kännedom. 

________  
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§ 13/2022   Dnr: TSN 2021-628 

En förbättrad förpackningsinsamling - remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden antar remissvaret, daterat 30 december 2021, som 
sitt eget.  

 

Ärendet 
Regeringen gav 2021 Miljödepartementet i uppdrag att utreda producentansvaret 
för förpackningar. Nu har regeringen skickat ut promemorian En förbättrad förpack-
ningsinsamling – förändrade roller för kommuner och producenter på remiss.  

En stor förändring jämför med 2018 års förpackningsförordning är att det operativa 
insamlingsansvaret övergår från producenterna till kommunen.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 december 2021. 

Remissvar, daterat 30 december 2021. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2022, § 8, och då föreslagit 
att teknik- och servicenämnden antar remissvaret, daterat 30 december 2021, som 
sitt eget. 

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 fin-
ner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Miljödepartementet 

Kommunstyrelsen, för kännedom 

________ 
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§ 14/2022   Dnr: TSN 2022-54 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för senaste styrgruppsmötet där man 
bland annat behandlade revisionens granskningsrapport avseende fastighetsunder-
håll och internhyresprissättning, organisationsförändring inom Skanska, projekt 
Skeneskolan, skredriskområde Hedbo och statusen på överföringsledningsprojektet. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 15/2022   Dnr: TSN 2022-55 

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om rekrytering av löneadministratör till 
löneservice, handläggare till ekonomiservice, fastighetsförvaltare till lokalförsörj-
ning, tekniker till utredning/marknad och rörnät, fordonsförare, parkarbetare och 
säsongsanställda inom gata/park-verksamheten samt en program- och förändrings-
ledare för specifikt uppdrag inom staben. 

Därutöver har förvaltningen, för att tillfälligt klara uppdraget, sett över möjligheten 
till direktupphandling av bemanningsstöd för både löneservice och kostverksam-
heten. 

Inom kontaktcenter arbetar man för närvarande med att skapa en gemensam ar-
betsplats och upphandling av ärendehanteringssystem. 

Inom både kost- och städservice samt lokalförsörjning har man under pågående 
pandemi svårt att hålla arbetsplatsträffar med personalen och de skjuts därför 
framåt i tid.  

Den tekniska verksamheten ser med oro på pandemiutvecklingen och har beslutat 
köpa in självtester till personal inom samhällsviktig verksamhet. 

Vidare informerar förvaltningen om att medarbetare deltar i arbetsgrupper för ladd-
infrastruktur och centrumutveckling, pågående undersökningar vid Skene Skogs 
återvinningscentral och aktuellt läge avseende soptvisten. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 16/2022   Dnr: TSN 2020-100 163 

Covid -19 - information 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen informerar om att koncernledningens krislednings-
grupp återigen har aktiverats. 

Förvaltningen ser en måttlig påverkan inom kost- och städverksamheten och man 
har genomfört anpassningar så som förenklade menyer och användning av en-
gångsmaterial. 

Förvaltningen följer beslutade rekommendationer och de som kan arbetar på di-
stans. Möjlighet finns till samverkan mellan lokalförsörjning och Marks Bostads AB 
avseende fastighetsskötsel samt mellan lokalförsörjning och VA-verk avseende 
drifttekniker. 

Beslut har fattas om anpassade/förenklade skolmåltider, inköp av snabbtester till 
personal inom VA samt att personal inom VA-verk kan hämta bil på sin arbetsplats, 
använda den under dagen, utföra administrativt arbete i bostaden och därefter 
lämna tillbaka bilen på arbetsplatsen. 

Sjukfrånvaron totalt inom förvaltningen uppgår till 17 % inkluderat medarbetare i 
karantän och vård av barn. Inom förvaltningens samhällsviktiga verksamhet uppgår 
sjukfrånvaron till 21 %. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 17/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsförteckning 2021-12-08 – 2022-01-20 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Bifall remiss TRV 2021/134068 Trafikingenjör 2021-12-09 TSN 2021-39 

511-106 
Beslut om att avbryta upphand-
ling 21/122 Hjullastare 

Förvaltningschef 2021-12-09 TSN 2021-518-5 

Avslag på ansökan om kommu-
nalt särskilt driftsbidrag 

Trafikingenjör 2021-12-10 TSN 2021-268-6 

Avslag på ansökan om kommu-
nalt särskilt bidrag till enskild 
väg med statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-12-10 TSN 2021-322-4 

Avslag på ansökan om kommu-
nalt särskilt bidrag för enskild 
väg med statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-12-10 TSN 2021-440-3 

Avslag på ansökan om kommu-
nalt särskilt driftsbidrag för en-
skild väg med statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-12-10 TSN 2021-534-3 

Avslag på ansökan om kommu-
nalt särskilt driftsbidrag för en-
skild väg med statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-12-10 TSN 2021-163-5 

Beviljande av kommunalt särskilt 
driftsbidrag för enskild väg med 
statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-12-20 TSN 2020-456 
3181-8 

Beviljande av kommunalt särskilt 
driftsbidrag till enskild väg med 
statsbidrag 

Trafikingenjör 2021-12-20 TSN 2020-474 
3181-9 

Utfärdande av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2021-12-20 TSN 2021-436-5 

Yttrande Fiskvagn Mor Kerstins 
torg 

Trafikingenjör 2021-12-22 TSN 2021-426-3 

Bifall remiss TRV 2022/69 Trafikingenjör 2022-01-04 TSN 2022-1-3 

Bifall remiss TRV 2022/138 Trafikingenjör 2022-01-04 TSN 2022-1-4 

Bifall på ansökan om transport-
dispens 

Trafikingenjör 2022-01-12 TSN 2022-25-6 

Bifall  ansökan om transportdis-
pens 

Trafikingenjör 2022-01-12 TSN 2022-24-6 
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Bifall ansökan om transportdis-
pens 

Trafikingenjör 2022-01-12 TSN 2022-23-6 

Förordnande av parkeringsvak-
ter 

Trafikingenjör 2022-01-17 TSN 2022-29-2 

Utfärdande av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2022-01-17 TSN 2022-21-2 

Utfärdande av Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade och korrige-
ring av beslutsdatum 

Trafikingenjör 2022-01-17 TSN 2022-21-5 

Tillstyrkande transportdispens 
TSN 2022-1-8 (TRV 2022/1000) 

Trafikingenjör 2022-01-17 TSN 2022-1-10 

Avslag på ansökan om parke-
ringstillstånd för rörelsehindrade 

Trafikingenjör 2022-01-18 TSN 2021-630-2 

Beslut avseende förlängt hämt-
ningsintervall av sophämtning/slam 
2021/103 -- 105, 2022/001 -- 003 

Enhetschef 2022-01-12  

Beslut avseende gemensamma sop-
behållare 2021/018 – 019 

Enhetschef 2021-12-22  

Attestordning TSN, uppdaterad 
2021-08-26 

Förvaltningschef 2021-08-26 TSN 2019-
240 002-11 

Attestordning TSN, uppdaterad 
2021-12-21 

Förvaltningschef 2021-12-21 TSN 2019-
240 002-12 

Tilldelningsbeslut Anläggnings-
maskintjänster 2022 

Förvaltningschef 2021-12-14 TSN 2021-169-
13 

Tjänsteförrättande förvaltnings-
chef 2021-12-27 – 29 

Förvaltningschef  TSN 2021-283-9 

Tjänsteförrättande förvaltnings-
chef 2022-01-04 

Förvaltningschef  TSN 2021-283-
10 

Tjänsteförrättande förvaltnings-
chef 2022-01-07 

Förvaltningschef  TSN 2021-283-
11 

Tilldelningsbeslut upphandling ÅVC-
fraktioner 

Förvaltningschef 2022-01-04 TSN 2021-287-
11 

Tilldelningsbeslut upphandling 
rörnätsbuss 

Förvaltningschef 2022-01-04 TSN 2021-567-5 

 

________ 
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§ 18/2022   Dnr: TSN 2022-56 

Barnkonventionen - analys 

Ärendet 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
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 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: 
 
 Nybyggnation av parkeringshus – begäran om byggstartstillstånd 
 Förskola i Hyssna – godkännande av förstudie 
 Ombyggnation Habyskolan till korttidsboende – begäran om igångsätt-

ningstillstånd 
 
 
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 
 
 

________ 

 

 

 

 


