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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-06-09 

Tid:   kl. 13:30 – 18:25, Paus 14:40-14:55. Ajournering 17:05-17:15 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (S) Fredrik Turesson, tjänstgör för Pauli Kuitunen (S) 
 (S) Tuula Vähäniemi 
 (C) Kent Persson 
 (C) Jessica Carlund 
 (L) Paul Brusk 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (M) Tomas Ekberg 
 (M) Jonas Elghorn, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD) 
 (SD) Lennart Svensson 
 (SD) Roger Lundstedt 
   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Björn Kärrhage 
(C) Pernilla Abrahamsson 
(V) Robert Lapidus 
  
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 64-81 
 Christer Lundenius Handläggare § 66-67 
 Jenny Forsberg Verksamhetschef 

teknik 
§ 66-75 

 Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 69,71,73 
 Katja Drugge Förvaltare § 72 
 Maria Granieri Enhetschef utred-

ning/marknad 
§ 74 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
kost- och städ 

§ 75 

  Catarina Modin Nämndsekreterare § 64-81 
    

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-06-15, kl 08:00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 64-81 

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 
2022-06-09, § 64-81 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-06-16 Datum för anslags 

nedtagande 2022-07-08 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 64 

Anmälan och prövning av jäv § 65 

Detaljplan för del av Örby 1:1 och 1:23 samrådsyttrande § 66 

Detaljplan för Fritsla 14:8 samrådsyttrande § 67 

Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter - remissvar § 68 

Svar på medborgarförslag om insamling vid ÅVC § 69 

Återrapportering medborgarförslag - information § 70 

Svar på medborgarförslag om återvinningsstation i Örby § 71 

Begäran om igångsättningstillstånd för anpassning av Sjö-
byskolan för biblioteksverksamhet 

§ 72 

Renhållningstaxa 2023 § 73 

VA-taxa 2023 § 74 

Budget 2023-2026 § 75 

Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-2030 - remiss § 76 

Styrgruppsinformation § 77 

Personal- och verksamhetsinformation § 78 

Redovisning av delegationsbeslut § 79 

Redovisning av meddelanden § 80 

Barnkonventionen - analys § 81 

________ 
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§ 64/2022     

Förändring av ärendelistan 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Personal- och verksamhetsinformation 
- Styrgruppsinformation 
- Begäran om igångsättningstillstånd för anpassning av Sjöbyskolan för biblio-

teksverksamhet 
- Återrapportering av medborgarförslag - information 

 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Personal- och verksamhetsinformation 
- Styrgruppsinformation 
- Begäran om igångsättningstillstånd för anpassning av Sjöbyskolan för biblio-

teksverksamhet 
- Återrapportering av medborgarförslag - information 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 65/2022 

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

________ 
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§ 66/2022   Dnr: TSN 2022-288 

Detaljplan för del av Örby 1:1 och 1:23 samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden är positiv till en detaljplan som visar på en varsam för 
tätning i ett område med flera känsliga värden men det finns några punkter som 
behöver arbetas vidare med.  

Planbeskrivningen behöver vara tydlig med att det ska finnas utrymme för behål-
lare för de förpackningar som ska samlas in bostadsnära enligt krav i nya förpack-
ningsförordningen efter ikraftträdandet. 

Fordon för avfall och återvinning behöver kunna komma åt miljöhus utan att backa. 
Placeringen av avfalls- och återvinningskärl ska följa branschens riktlinjer. 

Planen redovisar att en pumpstation samlar upp och leder vidare spillvatten från 
området. Det är en kostsam lösning för få bostäder och alternativa lösningar för 
spillvattenhantering behöver utredas.  

Kraven som ställs på dagvattenhantering utifrån dagvattenpolicy och tematiskt 
karttillägg för vattenskyddsområde är att takvatten kan infiltreras efter fördröjning. 
Övrigt ytvatten ska ledas utanför området. Oljeavskiljare behövs för att rena ytvat-
ten från parkering inom området.  

Fördröjningsdammen för dagvatten är planerad att anläggas i en extrem högkänslig 
del av vattenskyddsområdet och teknik- och servicenämnden vill se andra förslag 
som inte innebär möjlig risk för grundvatten. 

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde i Örby. 
 
Den norra delen av området är planlagd som parkmark, vilken nu i stället får  
användningsbestämmelsen bostäder. Övriga området är ej planlagt.  

Planområdet omfattar nästan 1,3 ha. 10 650 m2 utgör ny kvartersmark för bostä-
der och resterande mark blir allmän platsmark i form av ny lokalgata och natur-
mark. Området ligger mellan bebyggelsen runt Örby kyrka och väg 156. Området 
är kuperat med höjdskillnad på runt 20 meter från Skenevägen ner till områdets 
sydöstra del. 

I planbeskedet konstateras att ansökan om byggnation inte har stöd i översiktspla-
nen och att en byggnation behöver vägas mot de motstridiga allmänna intressen 
som finns; bevarande av kulturmiljön, naturvärden, jordbruksmark och skyddet av 
Örbys vattentäkt. 
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Plan-och byggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 2015-04-01. 
Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 27 april – 10 juni 2022. 

Markägoförhållanden 
Planområdet består av delar av fastigheterna Örby 1:1, 1:22 samt 1:23. Området 
har förvärvats av en privat exploatör och en lantmäteriförrättning har begärts för 
att nybilda en fastighet vilket kommer att genomföras då detaljplanen har vunnit 
laga kraft. Den del av planområdet som föreslås som gata kommer att regleras till 
kommunens fastighet, Örby 4:17. 

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Enligt kommunens te-
matiska tillägg ligger planområdet inom sekundär zon/måttlig sårbarhet, på grän-
sen till extremt hög sårbarhet.  

En regional vattenskyddsplan över Örby deltat håller på att tas fram. Planen är inte 
antagen men man har i arbetet kunnat konstatera att grundvattenreservoaren vid 
Örby är av regionalt intresse. 

Kulturmiljö 
Planområdet omfattas av kulturmiljöprogram från 1991 där hela området från Örby 
kyrka till Öresjön pekas ut som ett värdefullt kulturlandskap. Rekommendationerna 
i programmet är att; 

stor hänsyn bör tas till miljön vid Örby kyrka, Örby Folkskola, Prästgården och Bos-
gården. Det öppna odlingslandskapet bör hävdas och en oförändrad markanvänd-
ning är önskvärd. Stor restriktivitet bör iakttas vid nybebyggelse. Nya vägar, väg-
breddningar och annan exploatering är olämplig i området. 

Naturvärde 
Ljungaån som ligger på ett avstånd av minst 75 meter från planområdet omfattas 
inte av strandskydd. Däremot är Ljungaån utpekad som värdefullt vatten och som 
regionalt särskilt värdefullt vatten för natur. 

Ljungaån och Öresjöarna strax nedströms utgör värdefulla vatten enligt naturvårds-
verket, med raritetsvärden i form av bl a vandrande insjö-öring och flodpärlmussla. 

Marken består, bortsett från byggnaderna, av grusade ytor och naturmark. Inom 
planområdet är det relativt stora höjdskillnader. Skenevägen i norr, vid anslut-
ningen till planområdet, ligger på nivån +83.5 möh. Marken sluttar sedan mot syd-
öst, med en lägsta nivå på 63 möh i planens sydöstra hörn. 

Planområdet och området runt omkring karaktäriseras som en kantzon mellan be-
byggelsen kring Örby kyrka och det öppna landskapsrum som fortsätter söder om 
länsväg 156 mot Östra Öresjön. Uppe vid Skenevägen ligger bland annat Örby 
kyrka, församlingshem och prästgården och strax nordöst om planområdet ligger 
kyrkogården. I söder gränsar en bostadstomt. 
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Jordbruksmark 
Planen berör ett område som är utpekat som regionalt värdefullt odlingslandskap, 
där det är viktigt att mark med byggnader för jordbrukets drift inte skiljs från de 
marker som de tillhör. 

Det är endast en mindre del av planområdet i den södra delen som utgörs av jord-
bruksmark (i form av betesmark), resterande del utgörs av en ekonomibyggnad i 
form av en lada, en förrådsbyggnad samt trädbevuxen mark. Större delen av be-
tesmarken som kommer ingå i planområdet kommer omfattas av naturmark. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 17 maj 2022. 

Arbetsutskottet har hanterat ärendet den 25 maj 2022, § 56, och då föreslagit att 
teknik- och servicenämnden är positiv till en detaljplan som visar på en varsam för 
tätning i ett område med flera känsliga värden men det finns några punkter som 
behöver arbetas vidare med.  

Planbeskrivningen behöver vara tydlig med att det ska finnas utrymme för behål-
lare för de förpackningar som ska samlas in bostadsnära enligt Producentansvars-
förordningen för förpackningar och att utrymme krävs för all avfallshantering, inklu-
sive förpackningar i plast, metall, glas och papper samt tidningar för hela området. 

Fordon för avfall och återvinning behöver kunna komma åt miljöhus utan att backa. 
Som förslaget är illustrerat kommer backning krävas för att komma intill miljöhuset 
och det behöver ses över. 

Planen redovisar att en pumpstation samlar upp och leder vidare spillvatten från 
området. Det är en kostsam lösning för få bostäder och alternativa lösningar för 
spillvattenhantering behöver utredas.  

Kraven som ställs på dagvattenhantering utifrån dagvattenpolicy och tematiskt 
karttillägg för vattenskyddsområde är att takvatten kan infiltreras efter fördröjning. 
Övrigt ytvatten ska ledas utanför området. Oljeavskiljare behövs för att rena ytvat-
ten från parkering inom området.  

Fördröjningsdammen för dagvatten är planerad att anläggas i en extrem högkänslig 
del av vattenskyddsområdet och teknik- och servicenämnden vill se andra förslag 
som inte innebär möjlig risk för grundvatten. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att meningen ”Planbeskrivningen behöver vara tydlig 
med att det ska finnas utrymme för behållare för de förpackningar som ska samlas 
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in bostadsnära enligt Producentansvarsförordningen för förpackningar och att ut-
rymme krävs för all avfallshantering, inklusive förpackningar i plast, metall, glas 
och papper samt tidningar för hela området.” ändras till ”Planbeskrivningen behö-
ver vara tydlig med att det ska finnas utrymme för behållare för de förpackningar 
som ska samlas in bostadsnära enligt krav i nya förpackningsförordningen efter 
ikraftträdandet.” 

Vidare föreslår Ekberg (M) att meningen ”Fordon för avfall och återvinning behöver 
kunna komma åt miljöhus utan att backa. Som förslaget är illustrerat kommer 
backning krävas för att komma intill miljöhuset och det behöver ses över.” ändras 
till ”Fordon för avfall och återvinning behöver kunna komma åt miljöhus utan att 
backa. Placeringen av avfalls- och återvinningskärl ska följa branschens riktlinjer.” 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om nämnden kan anta Tomas Ekbergs (M) änd-
ringsförslag så att formuleringen blir följande:  

Planbeskrivningen behöver vara tydlig med att det ska finnas utrymme för behål-
lare för de förpackningar som ska samlas in bostadsnära enligt krav i nya förpack-
ningsförordningen efter ikraftträdandet. 

Fordon för avfall och återvinning behöver kunna komma åt miljöhus utan att backa. 
Placeringen av avfalls- och återvinningskärl ska följa branschens riktlinjer. 

Förslaget antas. 

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

Beslut skickas till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 67/2022   Dnr: TSN 2022-324 

Detaljplan för Fritsla 14:8 samrådsyttrande 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden avlämnar följande samrådsyttrande: 

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

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

 
- Avsnittet om avfall saknar beskrivning om hantering av förpackningar och pap-

per vilket kommer ställas krav på inom fastigheten i och med den nya förpack-
ningsförordningens antagande.  

 

Ärendet 
Detaljplanen syftar till att ändra befintlig markanvändning vård och handel till bo-
städer. Befintlig vårdcentral byggs om till lägenheter för bostadsändamål. Ansökan 
bedöms förenlig med gällande översiktlig planering och området är i Översiktsplan 
för Marks kommun angiven som befintlig blandad bebyggelse. Detaljplanens ge-
nomförandetid är 5 år 

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 17 maj 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 57, och då föreslagit föl-
jande: 

Teknik- och servicenämnden avlämnar följande samrådsyttrande: 

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

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

 
- Avsnittet om avfall saknar beskrivning om hantering av förpackningar och pap-

per vilket kommer ställas krav på inom fastigheten i och med den nya förpack-
ningsförordningens antagande.  
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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 till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 68/2022   Dnr: TSN 2022-329 

Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter - remissvar 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden antar teknik- och serviceförvaltningens remissvar, da-
terat 31 maj 2022, som sitt eget och överlämnar det till Livsmedelsverket.  

 

Ärendet 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 
om kvaliteten på dricksvatten (härefter nya dricksvattendirektivet) har som mål att 
skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags föroreningar av 
dricksvatten genom att säkerställa att det är hälsosamt och rent samt att förbättra 
tillgången till dricksvatten. Direktivet fastställer de minimikrav som medlemssta-
terna måste vidta och medlemsstaterna ska senast den 12 januari 2023 anta de la-
gar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det nya dricksvattendi-
rektivet. 

Med anledning av det nya dricksvattendirektivet har Livsmedelsverket tagit fram 
förslag till nya föreskrifter om dricksvatten och Marks kommun, teknik- och service-
förvaltning har nu getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Föreskrifterna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och tillhörande konsekvensutredning 
ska vara Livsmedelsverket tillhanda senast den 17 juni 2022. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 16 maj 2022 samt upprättat 
remissvar, daterat 16 maj 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 58, och då föreslagit att 
ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 maj 2022 samt reviderat 
remissvar, daterat 31 maj 2022. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och specifikt för den revide-
ring som är gjord sedan behandlingen i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden antar teknik- och serviceför-
valtningens remissvar, daterat 31 maj 2022, som sitt eget och överlämnar det till 
Livsmedelsverket. 
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Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Livsmedelsverket 

________ 
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§ 69/2022   Dnr: TSN 2022-180 

Svar på medborgarförslag om insamling vid återvinningscen-
tralen 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget om möjlig-
het till avlämnande av saker för återbruk vid återvinningscentralen och tar med det 
i den framtida planeringen av återbruksverksamheten.     

Ärendet 
I ett medborgarförslag önskas möjlighet för avlämning av saker som inte behöver 
gå som avfall utan som istället kan återbrukas. Förslaget går i linje med den av 
Marks kommun beslutade avfallsplanen där ett mål är att invånare ska ges möjlig-
het till återanvändning av produkter. Det går att med relativt enkla medel inrätta 
en mottagning för föremål som kan gå till återbruk. Denna kan sedan vidareutveck-
las efter behov. Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till medborgarför-
slaget.   

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 59, och då föreslagit att 
teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget om möjlighet 
till avlämnande av saker för återbruk vid återvinningscentralen och tar med det i 
den framtida planeringen av återbruksverksamheten.     

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 till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 70/2022   Dnr: TSN 2022-401  

Återrapportering medborgarförslag - information 

Dagens sammanträde 
Ordföranden informerar om förvaltningens återrapportering av besvarade och obe-
svarade medborgarförslag. Återrapportering av besvarade och obesvarade medbor-
garförslag görs två gånger om året och vid den senaste återrapporteringen upp-
märksammades ett medborgarförslag från 2017 som är obesvarat. 

Teknik- och serviceförvaltningen har återigen gått igenom förslaget och den tek-
niska verksamheten kommer att bereda ärendet för politisk behandling snarast 
möjligt. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 

 

  



Sida 17(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71/2022   Dnr: TSN 2022-78 

Svar på medborgarförslag om återvinningsstation i Örby 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget om återvin-
ningsstation i Örby, men anser inte att Marks kommun ska inrätta ett eget insam-
lingssystem för förpackningar utan tar med sig frågan till kommande samråd med 
producentansvarsbolagen. 

 

Ärendet 
I ett medborgarförslag önskas en återvinningsstation i Örby då det idag saknas. 
Detta förslag går i linje med Marks kommuns avfallsplan då det kan underlätta ut-
sortering och därmed minska förpackningar i restavfallet. På grund av kommande 
bostadsnära insamling av förpackningar avråder Teknik- och serviceförvaltningen 
från att inrätta förpackningsinsamling i egen regi. Däremot ställer förvaltningen sig 
positiv till att tillsammans med en producentansvarsorganisation titta på lämplig 
kommunal mark i Örby som sedan upplåts för detta syfte.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 1 april 2022. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 60, och då föreslagit att 
teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget om återvin-
ningsstation i Örby, men anser inte att Marks kommun ska inrätta ett eget insam-
lingssystem för förpackningar utan tar med sig frågan till kommande samråd med 
producentansvarsbolagen. 

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 till: 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 72/2022   Dnr: TSN 2022-383 

Begäran om igångsättningstillstånd för anpassning av Sjö-
byskolan för biblioteksverksamhet 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden begär igångsättningstillstånd för projektering och 
byggnation av nya lokaler för bibliotek i Horred genom en anpassning av gymnas-
tikhallen på Sjöbyskolan till biblioteksverksamhet.  

 

Ärendet 
Under flertalet år har bibliotek för allmänhet och skola i Horred hyrts av extern fas-
tighetsägare. Denna inhyrning är nu uppsagd av Marks kommun med utflyttning 
2022-12-31. En förstudie initierad av teknik- och serviceförvaltningen har genom-
förts där förslaget är att i stället flytta biblioteksverksamheten till Sjöbyskolan.  
För att kunna flytta verksamheten vid årsskiftet 2022/2023 begärs nu igångsätt-
ningstillstånd för projektering och byggnation.  
Budgetkalkyl: 7 mnkr. 
 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 8 juni 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden begär igångsättningstillstånd för projektering och 
byggnation av nya lokaler för bibliotek i Horred genom en anpassning av gymnas-
tikhallen på Sjöbyskolan till biblioteksverksamhet. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan anta Ekbergs (M) yrkande som innebär 
att teknik- och servicenämnden begär igångsättningstillstånd för projektering och 
byggnation av nya lokaler för bibliotek i Horred genom en anpassning av gymnas-
tikhallen på Sjöbyskolan till biblioteksverksamhet och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

_______ 
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§ 73/2022   Dnr: TSN 2022-322 

Renhållningstaxa 2023 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Renhållningstaxa 2023 godkänns.   

 

Ärendet 
För att möta ökade kostnader, bland annat ökade drivmedelskostnader samt ökade 
mängder farligt avfall behöver taxan för renhållningen höjas. För hämtning av mat- 
och restavfall samt grundavgifter är höjningen 7 % och för slamhämtning 5 %. 

Några nya taxor har införts och en justering av prisnivån för slamhämtningen har 
gjorts. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 maj 2022 samt upprättat 
förslag till renhållningstaxa 2023. 

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 till 
Kommunstyrelsen 
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§ 74/2022   Dnr: TSN 2022-301 

VA-taxa 2023 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Va-taxa 2023 godkänns. 

 

Ärendet 
Med anledning av ett fortsatt behov av stora investeringar under kommande år, 
som innebär ökade kapitalkostnader, behöver VA-taxan höjas 5 % årligen flera år 
framöver. Förslaget för VA-taxa 2023 innebär en höjning med 5 %. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 maj 2022 samt upprättat för-
slag till VA-taxa 2023. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 62, och då föreslagit att 
VA-taxa 2023 godkänns. 

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 till: 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 75/2022   Dnr: TSN 2022-264 

Budget 2023-2026 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Teknik- och servicenämnden saknar möjlighet att leverera en budget i balans för 
perioden 2023-2026, men överlämnar teknik- och serviceförvaltningens framtagna 
budgetförslag enligt Marks kommuns budgetanvisningar.   

Teknik- och servicenämnden noterar utmaningarna och effektiviseringskraven för 
internfinansierade verksamheter att nå en budget i balans. Redan verkställda samt 
aviserade prisökningar inom livsmedel, bygg, energi samt övrigt förbruknings-
material bedöms inte kunna finansieras utifrån beslutade budgetanvisningar. Därut-
över har införandet av komponentredovisning medfört att kapitalkostnader för inve-
steringar som inte är internhyreshöjande överstiger avgående kapitalkostnader för 
investeringsunderhåll. 

För att kunna leva upp till nämndens grunduppdrag, uppfylla lagkrav samt krav från 
medborgare och näringsliv begär teknik- och servicenämnden en utökad bud-
getram. 

Framställan till kommunstyrelsen 

Utbyggnaden av överföringsledningen genererar kapitalkostnader vilka inte fullt ut 
kan finansieras av ordinarie VA-taxa eller tidigare års resultat. Teknik- och service-
nämnden begär skattefinansiering av det uppkomna underskottet motsvarande 
överföringsledningens kapitalkostnader om totalt 36,2 mnkr under perioden  
2023-2026.  

För att fortsatt kunna utföra investeringar inom gata/parkverksamheten behöver 
teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade driftkostnader från och med 
2023. 

Teknik- och servicenämnden noterar utmaningarna och effektiviseringskraven för 
internfinansierade verksamheter att nå en budget i balans. Redan verkställda samt 
aviserade prisökningar inom livsmedel, bygg, energi samt övrigt förbruknings-
material bedöms inte kunna finansieras utifrån beslutade budgetanvisningar och 
därmed begär teknik- och servicenämnden kompensation för dessa kostnader. Där-
utöver har införandet av komponentredovisning medfört att kapitalkostnader för in-
vesteringar som inte är internhyreshöjande överstiger avgående kapitalkostnader 
för investeringsunderhåll.   

För att kunna leva upp till nämndens grunduppdrag, uppfylla lagkrav samt krav från 
medborgare och näringsliv begär teknik- och servicenämnden en utökad budgetram 
om totalt 5,95 mnkr utöver de, i särskilda ärenden, sedan tidigare begärda medlen 
om 15,1 mnkr. 
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Teknik- och servicenämnden noterar ett framtida behov om ca 10 mnkr per år i in-
vesteringsmedel för att kunna bygga gator och gc-vägar i exploateringsområden 
enligt fastställda detaljplaner.   

 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budgetunderlag utgör tillsammans med översiktsplanen kom-
munens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av kommunen 
de närmaste fyra åren med fokus på långsiktig hållbarhet.  

Utgångspunkt för nämndernas ramar är fullmäktiges budgetbeslut i november 
2021. Där fastställdes budgetramarna för 2023 samt planeringsramar för 2024 och 
2025. Förutsatt att kommunens prognosticerade skatteintäkter för 2023 är oföränd-
rade finns inga ytterligare resurser att fördela.  

Intäkts- och kostnadsutveckling 
Budgetering av personalkostnader för kommande år baseras på Sveriges Kommu-
ner och Regioners (SKR) prognos på utvecklingen av arbetskraftskostnaderna. Inför 
2023 införs ett nytt pensionssystem för kommunsektorn, vilket förväntas medföra 
ökade pensionskostnader som en del av PO-pålägget. Total effekt beräknas uppgå 
till drygt 20 mnkr, vilken kommer prioriteras och kompenseras nämnderna i bud-
getprocessen.  

Intäkter och övriga kostnader bedöms individuellt och budgeteras efter förväntad 
volym- och prisutveckling.  

SKR tar inför varje år fram en internräntesats. Inför 2023 är internräntan höjd med 
0,25 procentenheter till 1,25 procent enligt cirkulär 22:05 vilken tillämpas för såväl 
skatte- som taxefinansierade verksamhet. 

Interna tjänster 
För interna tjänster utgår kommunen från SKR:s prisindex för kommunal verksam-
het (PKV) övrig förbrukning, beräknat på befintliga volymer. Detta för att skapa 
samma förutsättningar för interna tjänster som för externa inköp. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 17 maj 2022 samt upprättat 
förslag till Budget 2023-2026 för teknik- och servicenämnden. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2022, § 63, och då lämnat föl-
jande förslag till beslut: 

Budgetförslag och investeringsplan för perioden 2023-2026 godkänns. 

Strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2023-2026 godkänns. 
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Framställan till kommunstyrelsen 

Utbyggnaden av överföringsledningen genererar kapitalkostnader vilka inte fullt ut 
kan finansieras av ordinarie VA-taxa eller tidigare års resultat. Teknik- och service-
nämnden begär skattefinansiering av det uppkomna underskottet motsvarande 
överföringsledningens kapitalkostnader om totalt 36,2 mnkr under perioden  
2023-2026.  

För att fortsatt kunna utföra investeringar inom gata/parkverksamheten behöver 
teknik- och servicenämnden kompenseras för ökade driftkostnader från och med 
2023. 

Teknik- och servicenämnden noterar utmaningarna och effektiviseringskraven för 
internfinansierade verksamheter att nå en budget i balans. Redan verkställda samt 
aviserade prisökningar inom livsmedel, bygg, energi samt övrigt förbruknings-
material bedöms inte kunna finansieras utifrån beslutade budgetanvisningar. Därut-
över har införandet av komponentredovisning medfört att kapitalkostnader för inve-
steringar som inte är internhyreshöjande överstiger avgående kapitalkostnader för 
investeringsunderhåll. 

För att kunna leva upp till nämndens grunduppdrag, uppfylla lagkrav samt krav från 
medborgare och näringsliv begär teknik- och servicenämnden en utökad budgetram 
om totalt 5,95 mnkr utöver de, i särskilda ärenden, sedan tidigare begärda medlen 
om 15,1 mnkr. 

Teknik- och servicenämnden noterar ett framtida behov om ca 10 mnkr per år för 
att kunna bygga gator och gc-vägar i exploateringsområden enligt fastställda de-
taljplaner.   

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jessica Carlund (C), med instämmande av Bo Petersson (S), Tomas Ekberg (M), 
Paul Brusk (L), Lennart Svensson (SD) och Roger Lundstedt (SD) föreslår följande:  

Teknik- och servicenämnden saknar möjlighet att leverera en budget i balans för 
perioden 2023-2026, men överlämnar teknik- och serviceförvaltningens framtagna 
budgetförslag enligt Marks kommuns budgetanvisningar.   

Teknik- och servicenämnden noterar utmaningarna och effektiviseringskraven för 
internfinansierade verksamheter att nå en budget i balans. Redan verkställda samt 
aviserade prisökningar inom livsmedel, bygg, energi samt övrigt förbruknings-
material bedöms inte kunna finansieras utifrån beslutade budgetanvisningar. Därut-



Sida 24(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

över har införandet av komponentredovisning medfört att kapitalkostnader för inve-
steringar som inte är internhyreshöjande överstiger avgående kapitalkostnader för 
investeringsunderhåll. 

För att kunna leva upp till nämndens grunduppdrag, uppfylla lagkrav samt krav från 
medborgare och näringsliv begär teknik- och servicenämnden en utökad bud-
getram. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan anta förslaget från Jessica Carlund 
(C), med instämmande av Bo Petersson (S), Tomas Ekberg (M), Paul Brusk (L), 
Lennart Svensson (SD) och Roger Lundstedt (SD) om att teknik- och servicenämn-
den saknar möjlighet att leverera en budget i balans för perioden 2023-2026, men 
överlämnar teknik- och serviceförvaltningens framtagna budgetförslag enligt Marks 
kommuns budgetanvisningar.  

Teknik- och servicenämnden noterar utmaningarna och effektiviseringskraven för 
internfinansierade verksamheter att nå en budget i balans. Redan verkställda samt 
aviserade prisökningar inom livsmedel, bygg, energi samt övrigt förbruknings-
material bedöms inte kunna finansieras utifrån beslutade budgetanvisningar. Därut-
över har införandet av komponentredovisning medfört att kapitalkostnader för inve-
steringar som inte är internhyreshöjande överstiger avgående kapitalkostnader för 
investeringsunderhåll. 

För att kunna leva upp till nämndens grunduppdrag, uppfylla lagkrav samt krav från 
medborgare och näringsliv begär teknik- och servicenämnden en utökad bud-
getram. 

Förslaget antas. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 76/2022   Dnr: TSN 2022-285 

Hållbarhetsprogram för Marks kommun 2022-2030 - remiss 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Ordföranden får mandat att godkänna remissvar för Hållbarhetsprogrammet för 
Marks kommun. 

 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Hållbarhetsprogram för 
Marks kommun 2022-2030. Programmet består av tre principer och fyra temaom-
råden som anger vad Marks kommun ska prioritera fram till år 2030 för att nå 
Agenda 2030. 

Samarbete, Tänka nytt och Långsiktighet är de tre principer som identifierats i pro-
grammet som avgörande för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i Marks kommun. 
Ett aktivt och medvetet arbete krävs för att principerna ska bli verklighet.  

Fullföljda studier, Grön och klimatneutral kommun, Jämlik och inkluderande kom-
mun samt Motståndskraftiga Mark utgör de fyra temaområden som programmet är 
uppdelat i. 

Under respektive temaområde anges även kopplingar till Agenda 2030, målen för 
Marks kommun samt insatsområden. Hållbarhetsprogrammet ska peka ut kommu-
nens färdriktning och vara en utgångspunkt för budget och verksamhetsplanering. 
Inom vissa områden kan det även finnas behov av mer specifika planer som exem-
pelvis avfallsplan och energiplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 20 april 2022, § 115, gett kommundirek-
tören i uppdrag att genomföra remissrunda. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 2 juni 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ordföranden får mandat att godkänna remissvar för Hållbarhetsprogrammet för 
Marks kommun. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Då nämndens delaktighet är 
viktig kommer ett gemensamt arbete avseende Hållbarhetsprogrammet genomföras 
under nämndens strategidag den 10 juni. Efter det gemensamma arbetet samman-
ställer förvaltningen ett remissvar. 

 



Sida 26(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att han själv får mandat att godkänna remissvar för Hållbar-
hetsprogrammet för Marks kommun och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Samhällsutvecklingsenheten 
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§ 77/2022   Dnr: TSN 2022-54 

Styrgruppsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för senaste styrgruppsmötet där man 
bland annat fick information om projekt Kinna resecentrum, Lyckeskolans rivning 
som blivit försenad, statusen för projekt Skeneskolan samt olika alternativ för ut-
byggnad av va och gata inom exploateringsområden. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 

 

  



Sida 28(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78/2022   Dnr: TSN 2022-55 

Personal- och verksamhetsinformation 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för rekrytering av ny verksamhets-
chef lokalförsörjning, drifttekniker och eltekniker. Ny trafikingenjör börjar sin tjänst 
efter sommaren. 

Flertalet medarbetare har en ohälsosam arbetsbelastning, vilket ledningen arbetar 
för att komma tillrätta med. 

Inom gata/park pågår en organisationsutveckling. 

Vidare informerades kort om det framtagna förslaget till ny och förändrad budget-
process samt att uppdateringen av lokalförsörjningens underhållsplan pågår. 

Slutligen informerades kortfattat om att projekt Kinna resecentrum, återrapporte-
ring av besvarade och obesvarade medborgarförslag samt förvaltningsövergripande 
organisation varit uppe för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen. 

________ 
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§ 79/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Godkännande att avropa 
Adda Inköpscentrals avtal - 
Stationstankning 2022 

ordförande 2022-05-04 TSN 2022-246-2 

Godkännande av upphand-
ling av TV-inspektion i VA 
ledningar 

Förvaltningschef 2022-05-10 TSN 2021-299-1 

Tillstyrkande yttrande Cir-
kus Rhodin 

Trafikingenjör 2022-05-13 TSN 2022-312-2 

Bifall transportdispens TRV 
2022/49448 

Trafikingenjör 2022-05-17 TSN 2022-325-2 

Tillstyrkande yttrande famil-
jedag Skene 

Trafikingenjör 2022-05-19 TSN 2022-298-3 

Tillstyrkande yttrande i re-
missärende A246.850/2022 

Trafikingenjör 2022-05-27 TSN 2022-319-4 

Tilldelningsbeslut Upphand-
ling beläggningsarbeten 

Förvaltningschef 2022-05-05 TSN 2021-616-12 

Beslut om förlängt hämt-
ningsintervall av sophämt-
ning/slam 2022/033 -- 040 

Enhetschef 2022-05-06—
2022-05-20 

-- 

Beslut avseende gemen-
samma sopbehållare 
2022/06 – 07 

Enhetschef 2022-05-06 – 
2022-06-18 

-- 

Beslut avseende uppehåll i 
sophämtning/slamhämtning 
2022/137 – 149 

Enhetschef 2022-05-06 – 
2022-05-23 

-- 

 

________ 
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§ 80/2022 

Redovisning av meddelanden 

Teknik- och servicenämndens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

 

   Dnr   Meddelanderubrik  

1. TSN 2018-50.31 BUN § 66/2022 – Yttrande från barn- och utbild-
ningsnämnden över förslag till starttillstånd för 
byggnation av nya skollokaler i Skene 

2. TSN 2022-353.1 KFN § 57/2022 – Utredning konstgräs i Marks 
kommun 

3. TSN 2022-55.7 Ks § 96/2022 – Aprilrapport 2022 för Marks 
kommun 

4. TSN 2022-340.1 Ksau § 125/2022 – Redovisning av nämndernas 
obesvarade medborgarförslag, avseende juni 
2022. 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämnden 
2022-06-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81/2022   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 
Inga ärenden på dagens agenda var aktuella utifrån nedanstående check-
lista. 
 
 
1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om de-

ras synpunkter? 
 

 
 

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

 
 
 

________ 

 

 


