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§ 34/2021 

Förändring av ärendelistan  

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärende utgår från ärendelistan: 
 
- Process för verksamhetsområde – information 
- Uppsägning av VA-abonnemang Hyssna 2:16 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 
 
- Process för verksamhetsområde – information 
- Uppsägning av VA-abonnemang Hyssna 2:16 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 35/2021  

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
 
________ 
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§ 36/2021 Dnr 2020-357 0521 

Upphandling av färskt nötkött – godkännande av upphandlingsdo-
kument 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet godkänns. 
 

Ärendet 
Upphandlingen avser färskt nötkött. Vårt nuvarande avtal löper ut 2021-05-
14. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Avtalet omfattar perioden 2021-05-01 – 2023-05-01 med avtalsstart 2021-
05-01  
 
Upphandlingen sker genom öppet förfarande och beräknad totalkostnad för 
perioden är 2 000 000 kr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingsdokumentet godkänns. 

Dagens sammanträde 
Upphandlingsenheten redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet godkänns. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 37/2021 Dnr 2021-26 059 

Motion om mer viltkött i kommunens kök – remissvar 

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

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Kostverksamheten arbetar inom uppdraget för offentliga måltider som innebär 
att ta ansvar för hållbara måltider i enlighet med Agenda 2030. 
  
Kostverksamheten har sedan en tid tillbaka sett goda möjligheter att utveckla 
och utöka menyutbudet med viltkött utifrån tillgången av vildsvinskött. Annat 
viltkött kan även förekomma på menyerna utifrån att det kan möta en god 
ekonomisk förutsättning med kostnad per kilo om än i begränsad form. 
  
En säker och kontrollerad viltköttsråvara är ett krav för att bedriva en livsme-
delssäker offentlig måltid. Därigenom krävs avtal med en upphandlad vilt-
köttsleverantör som har ett etablerat samarbete med både jägarkår, godkänt 
slakteri och som uppfyller administrativa och operativa krav som leverantör 
till kommunens kök. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden har genom kostverksamheten ett arbete igång 
för att både planera och genomföra serveringen av viltkött i kommunens 
verksamheter, såväl genom kommande upphandlingar som inom befintliga le-
verantörers avtal.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att motionen besvaras med att teknik- och service-
nämnden har genom kostverksamheten ett arbete igång för att både planera 
och genomföra serveringen av viltkött i kommunens verksamheter, såväl ge-
nom kommande upphandlingar som inom befintliga leverantörers avtal.  
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 38/2021 Dnr 2020-489 422 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsplan och 
miljökvalitetsnormer 

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

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 mars 2021. 
 
Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt 2021 – 2027 (1) 
och Miljökonsekvensbeskrivning (5) kommer att svaras på som tillägg till 
detta yttrande om något av vikt framkommer inom återstående remisstid. 
Teknik- och serviceförvaltningen fokuserar på frågeställningar som berör för-
valtningens ansvarsområden och inför detta yttrande granskas Förslag till mil-
jökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt (2) och i Förslag till åtgärds-
program för Västerhavets vattendistrikt (3), granskas de åtgärdsförslag som 
gäller för kommuner. Förslag till delförvaltningsplan (4) kommenteras kort. 
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2. Förslag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 
Teknik- och serviceförvaltningen fokuserar på om några förändringar sker 
med miljökvalitetsnormerna som markant kan påverka verksamhetens dag-
liga drift och planering av investerings- och förnyelseprojekt. Myndigheten har 
arbetat med att förtydliga beskrivningen av miljökvalitetsnormerna. Under-
lagsdata har ökat med åren och fler ämnen tillkommer till underlaget. Trend-
spaning arbetas in i vattenobjektens statuspresentation i VISS och mål-år 
sätts att förhålla sig till. Användbarheten gör det möjligt för allmänheten att 
få bättre tillgång och förståelse för målsättning och åtgärder för specifika vat-
ten. Det innebär inga större förändringar för den VA-planering Teknik- och 
serviceförvaltningen följer. Förvaltningen ser i detta ett ökat fokus på dagvat-
ten och att det kan innebära andra kostnader som behöver räknas in i hante-
ringen av dagvatten. Samtidigt är dagvatten en resurs som kan användas i 
den fysiska planeringen. 
  
3. Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 
Åtgärdsprogrammet 2021–2027 medför enligt myndigheterna betydande posi-
tiva effekter för samhälle och miljö. Studier visar att en god vattenmiljö och 
vattenvårdande åtgärder innebär stora ekonomiska värden och hållbart nytt-
jande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga vattenekosystem 
är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande generationer. 
En viktig aspekt är vinsterna av att förbygga miljöskador för att undvika kost-
nader.  
 
Programmet utgör förslag till åtgärder på alla nivåer i samhället som kan be-
röras. 6 av åtgärdsförslagen är specifikt riktade till kommunerna i Västerha-
vets vattendistrikt. Nedan följer åtgärdsbeskrivning ur programmet. 
 
Åtgärdsförslag 1. Vattenplanering 
Åtgärden är ny för kommande period. Den behandlar vattenplanering utifrån 
ett avrinningsperspektiv. Fokus i vattenplaneringen ska vara yt- och grund-
vattenförekomster där åtgärder behövs för att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna följas. 
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska dessutom innehålla en 
plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat med utgångspunkt i den reg-
ionala vattenförsörjningsplanen. 
Åtgärden bör också innehålla en plan för samverkan med berörda kommuner 
inom kommunens avrinningsområden. 
Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvali-
tetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet. I 
följande planer ska vattenplaneringen kunna tillämpas: 
a) översikts- och detaljplaner, 
b) planer för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och 
c) tillsynsplan och behovsutredning för miljöfarlig verksamhet, små avlopp, 
vattenskyddsområden, förorenade områden, jordbruk. 
 
Åtgärdsförslag 2. Miljötillsyn 
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av 
a) miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB))9 kap. 
b) förorenade områden enligt MB 10 kap. 
c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap. 
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Detta innebär att kommunerna ska: 
• i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av miljöfarliga verksamheter som bi-
drar till att miljökvalitetsnormerna inte följs eller riskerar att inte följas. 
• i sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter, ställa de krav som behövs där det 
finns en risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av 
påverkan från den aktuella verksamheten. 
• i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på ut-
redningar och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
Kommunen ska därefter följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter 
som påverkar vattenkvalitén genomförs de åtgärder som behövs för att följa 
miljökvalitets-normerna för yt- och grundvatten. 
 
Åtgärdsförslag 3. Dricksvattenskydd 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt: 
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, 
exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler 
än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 / dygn 
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av 
(miljöbalk (1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där 
behov finns att revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande före-
skrifter så att tillräckligt skydd uppnås 
c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden 
d) säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har till-
stånd för vattenuttag. 
 
Åtgärden ska genomföras i samarbete med Länsstyrelserna. 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets faststäl-
lande. 
 
Åtgärdsförslag 4. Fysisk planering 
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översikts- och de-
taljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag (2010:900) 
(PBL)), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- 
och grundvatten kan följas. 
Kommunerna ska särskilt: 
a) tydliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande och ska där-
med ligga till grund för planer och beslut, 
b) bevaka att lokala prioriteringar enligt översiktsplanen följer de aktuella 
planeringsunderlagen på lokal, regional och nationell nivå inklusive skydd och 
restaurering av kustnära miljöer på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna 
för vatten kan följas, 
c) bevaka att de regionala vattenförsörjningsplanerna inarbetas i översikts-
planen 
Åtgärden ska så långt som möjligt hänvisa till Vatteninformationssystem Sve-
rige (VISS), som planeringsunderlag. 
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. Åtgärden bör 
även samverkas med berörda kommuner inom avrinningsområdet. Kontinuer-
lig samverkan med Boverket är också viktigt. 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Åtgärdsförslag 5. VA-plan inklusive dagvatten 
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att mil- 
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jökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Denna ska bland annat 
innehålla: 
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att påverkas 
av vatten- och avloppshanteringen i kommunen 
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa miljökva-
litetsnormerna 
Samverkan ska ske med berörd länsstyrelse. 
 
Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt. 
 
Åtgärdsförslag 6. Dioxiner från småskalig förbränning 
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika 
föreningar från småskalig förbränning. Åtgärden ska genomföras i samverkan 
med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna. 
Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som be-
hövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
 
Åtgärden ska genomföras kontinuerligt. 
 
De kommunala åtgärderna stöder flera av de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030. 
 
4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021—
2027 Västerhavets vattendistrikt  
Planen ger en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist, dess 
orsaker och verkan. Den kommer även med förslag till åtgärder för att mini-
mera påverkan av extrema klimatförlopp. Det är ett dokument som kommer 
utvecklas med ökad kunskap. 
Extrema klimat påverkar hela samhället och likaså Teknik- och serviceförvalt-
ningens verksamhet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden anser att Vattenmyndigheterna med Förslag till 
miljökvalitetsnormer (2), blivit tydligare i sin beskrivning och att det i det 
webbaserade kartverktyget VISS är lätt att orientera sig och hitta underlag.  
Vad gäller förslag till kommunala åtgärder i Förslag till åtgärdsprogram för 
Västerhavets vattendistrikt 2021 – 2027 (3) berörs teknik- och servicenämn-
den av: 
 
Åtgärdsförslag 1, Vattenplanering. Åtgärden behandlar vattenplanering utifrån 
ett avrinningsperspektiv och fler instanser utanför kommunen lär komma med 
synpunkter för i framtida verksamhetsplanering. Vattenplaneringsarbetet ska 
vara förvaltningsövergripande vilket redan pågår, men kommer behöva inten-
sifieras och det välkomnar Teknik- och servicenämnden.  
 
Åtgärdsförslag 2. Miljötillsyn. att kommuner ska utöka och prioritera sin tillsyn 
av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden samt jordbruk och annan 
verksamhet. Det innebär att teknik- och servicenämnden troligen kan vänta 
sig fler ärenden med miljöenheten då behoven av åtgärder för att minska 
verksamhetens miljöpåverkan är mer omfattande än vad verksamheten har 
möjlighet att hantera inom kommande vattenförvaltningsperiod. Tillsynskrav 
ska ses som verktyg för att prioritera och sätta delmål för verksamheten.  
Tidsperioden för införandet av åtgärdsförslag 2 har fallit bort i remissförsla-
get. 
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Åtgärdsförslag 3. Dricksvattenskydd. Kommuner ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvatten-försörjningen. Verksam-
heten har sedan några år arbetat intensivt med planering och säkerhet. Be-
fintligt ledningsnät förnyas enligt VA- plan och projekt pågår för att volym- 
och kvalitetsmässigt säkra tillgång till dricksvatten långt in i framtiden.  
 
Åtgärdsförlag 4. Fysisk planering. En åtgärd som berör samhällsutveckl-
ingsenheten men teknik- och serviceförvaltningen bör bevaka och samverka i 
förvaltningsöverskridande planeringsarbete. 
 
Åtgärdsförslag 5. VA-plan inklusive dagvatten.  
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att mil-
jökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Teknik- och service-
nämnden jobbar rutinmässigt med detta planarbete och med att färdigställa 
det som kvarstår. För förvaltningen är dylika planer viktiga arbetsverktyg för 
att upprätthålla verksamheten. Åtgärden bidrar till kommunens klimatanpass-
ning framför allt genom att en ökad kapacitet att omhänderta dagvatten ökar 
möjligheterna att omhänderta föroreningar även vid ökad nederbörd. 
 
Åtgärdsförslag 6. Dioxiner från småskalig förbränning. 
Kommunernas verkan för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika för-
eningar från småskalig förbränning. Detta åtgärdsförslag berör inte teknik- 
och servicenämnden. 
 
Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021—
2027 Västerhavets vattendistrikt (4)  
Planen är en tydlig signal från Vattenmyndigheterna att den tar prognosen om 
kommande klimatförändring på allvar. Nationellt och regionalt arbete krävs 
för att hantera ökade kunskaper om detta och utveckla strategier för en vari-
ation av situationer som kan uppkomma. Det ligger i förvaltningens intresse 
att fortsätta arbetet med att göra verksamheten robust och för att extrema 
händelser ska vara hanterbara.  
 
Det är ett gediget arbete myndigheterna tagit fram och utvecklat under lång 
tid. Det uppskattas av teknik- och servicenämnden som i detta kan finna stöd 
för både planering och granskande av sin verksamhet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
Teknik- och servicenämnden anser att Vattenmyndigheterna med Förslag till 
miljökvalitetsnormer (2), blivit tydligare i sin beskrivning och att det i det 
webbaserade kartverktyget VISS är lätt att orientera sig och hitta underlag.  
Vad gäller förslag till kommunala åtgärder i Förslag till åtgärdsprogram för 
Västerhavets vattendistrikt 2021 – 2027 (3) berörs teknik- och servicenämn-
den av: 
 
Åtgärdsförslag 1, Vattenplanering. Åtgärden behandlar vattenplanering utifrån 
ett avrinningsperspektiv och fler instanser utanför kommunen lär komma med 
synpunkter för i framtida verksamhetsplanering. Vattenplaneringsarbetet ska  
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vara förvaltningsövergripande vilket redan pågår, men kommer behöva inten-
sifieras och det välkomnar Teknik- och servicenämnden.  
 
Åtgärdsförslag 2. Miljötillsyn. att kommuner ska utöka och prioritera sin tillsyn 
av miljöfarlig verksamhet, förorenade områden samt jordbruk och annan 
verksamhet. Det innebär att teknik- och servicenämnden troligen kan vänta 
sig fler ärenden med miljöenheten då behoven av åtgärder för att minska 
verksamhetens miljöpåverkan är mer omfattande än vad verksamheten har 
möjlighet att hantera inom kommande vattenförvaltningsperiod. Tillsynskrav 
ska ses som verktyg för att prioritera och sätta delmål för verksamheten.  
Tidsperioden för införandet av åtgärdsförslag 2 har fallit bort i remissförsla-
get. 
 
Åtgärdsförslag 3. Dricksvattenskydd. Kommuner ska säkerställa ett långsiktigt 
skydd för den nuvarande och framtida dricksvatten-försörjningen. Verksam-
heten har sedan några år arbetat intensivt med planering och säkerhet. Be-
fintligt ledningsnät förnyas enligt VA- plan och projekt pågår för att volym- 
och kvalitetsmässigt säkra tillgång till dricksvatten långt in i framtiden.  
 
Åtgärdsförlag 4. Fysisk planering. En åtgärd som berör samhällsutveckl-
ingsenheten men teknik- och serviceförvaltningen bör bevaka och samverka i 
förvaltningsöverskridande planeringsarbete. 
 
Åtgärdsförslag 5. VA-plan inklusive dagvatten.  
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet med planen så att mil-
jökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Teknik- och service-
nämnden jobbar rutinmässigt med detta planarbete och med att färdigställa 
det som kvarstår. För förvaltningen är dylika planer viktiga arbetsverktyg för 
att upprätthålla verksamheten. Åtgärden bidrar till kommunens klimatanpass-
ning framför allt genom att en ökad kapacitet att omhänderta dagvatten ökar 
möjligheterna att omhänderta föroreningar även vid ökad nederbörd. 
 
Åtgärdsförslag 6. Dioxiner från småskalig förbränning. 
Kommunernas verkan för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika för-
eningar från småskalig förbränning. Detta åtgärdsförslag berör inte teknik- 
och servicenämnden. 
 
Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021—
2027 Västerhavets vattendistrikt (4)  
Planen är en tydlig signal från Vattenmyndigheterna att den tar prognosen om 
kommande klimatförändring på allvar. Nationellt och regionalt arbete krävs 
för att hantera ökade kunskaper om detta och utveckla strategier för en vari-
ation av situationer som kan uppkomma. Det ligger i förvaltningens intresse 
att fortsätta arbetet med att göra verksamheten robust och för att extrema 
händelser ska vara hanterbara.  
 
Det är ett gediget arbete myndigheterna tagit fram och utvecklat under lång 
tid. Det uppskattas av teknik- och servicenämnden som i detta kan finna stöd 
för både planering och granskande av sin verksamhet. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 39/2021 Dnr 2020-280 822 

Ombyggnation Kaskad – begäran om igångsättningstillstånd 

 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
 
Teknik- och servicenämnden godkänner projektbeskrivningen och begär hos 
kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Kaskad i 
enlighet med presenterad systemhandlingskalkyl. 
 

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 februari 2021. 
 
Projekteringen är nu tagen så långt att en kalkyl på systemhandlingen kan tas 
fram. Denna kalkyl bedöms vara så pass säker att ett igångsättningstillstånd 
från kommunstyrelsen kan sökas. 
 
Igångsättningstillståndet behöver vara på plats senast i början på maj 2021 
för att inte projektet skall försenas.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden godkänner projektbeskrivningen och begär hos 
kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Kaskad i 
enlighet med presenterad systemhandlingskalkyl. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden godkänner projektbe-
skrivningen och begär hos kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för om- 
och tillbyggnad av Kaskad i enlighet med presenterad systemhandlingskalkyl. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 40/2021 Dnr 2021-83 456 

Bygg- och rivningsavfall Skene Skogs återvinningscentral – utred-
ningsuppdrag 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda hur eventuellt ökade 
kostnader för bygg- och rivningsavfall kan hanteras i renhållningstaxans kon-
struktion. Delrapportering ska ske under hösten 2021. 
 

Ärendet 
I och med ny lagstiftning kommer större volymer bygg- och rivningsavfall 
ingå i det avfall kommunen ansvarar för. Detta kan komma att påverka kost-
naderna. Teknik- och servicenämnden önskar därför få ett utredningsuppdrag 
för hur man ska hantera de eventuellt ökade kostnaderna i taxan.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Det är i dagsläget svårt att avgöra hur detta kommer påverka renhållnings-
kollektivet ekonomiskt, då det är okänt hur mängderna kommer ändras. 
Skulle mängderna fortsätta öka och en stor del utgörs av bygg- och rivnings-
avfall kan det utgöra grund för att införa avgifter kopplat till just detta avfall, 
eller delar av det. Ansvaret för detta bygg- och rivningsavfall övergår till 
kommunen 1 jan 2023. Det behöver därför hanteras i taxearbetet under 
första delen av 2022. Med denna bakgrund ber Teknik- och serviceförvalt-
ningen om ett utredningsuppdrag för att under 2021 börja titta på mängder 
och kostnader. Detta för att kunna presentera ett förslag under 2022 om det 
visar sig att det blir ansenliga kostnader för bygg- och rivningsavfall. Eventu-
ellt ökade kostnader kommer annars enbart att hanteras genom att bakas in i 
ökning av den fasta kostnaden för avfallshanteringen som betalas av alla fas-
tighetsägare i kommunen trots att mängden bygg- och rivningsavfall varierar 
väldigt mycket inom renhållningskollektivet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att utreda hur eventuellt ökade 
kostnader för bygg- och rivningsavfall kan hanteras i renhållningstaxans kon-
struktion. Delrapportering ska ske under hösten 2021. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ut-
reda hur eventuellt ökade kostnader för bygg- och rivningsavfall kan hanteras 
i renhållningstaxans konstruktion. Delrapportering ska ske under hösten 
2021. 
 
Förslaget antas. 
________ 
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§ 41/2021 Dnr 2021-31 459 

Regional avfallsplan – remissvar 

 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
 
Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter: 
 
- Många bra mål och åtgärder. Extra tyngd i planen om vi verkligen utnytt-

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

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

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

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

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

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

 

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 februari 2021. 
 
Marks kommun har haft många representanter delaktiga i framtagandet av 
denna avfallsplan från främst teknik- och serviceförvaltningen och då särskilt 
från Teknik och Kost. Även gruppen inom kommunen som jobbar med mil-
jöstrategisk samverkan har involverats. Planen har även förankrats under re-
sans gång genom att ha presenterats vid KSAU ett par gånger. Som helhet 
känns planen välarbetad och tar sikte på både kommunen egna verksamheter 
som mål som riktar sig till våra kommuninvånare.  
 
I samverkan med gruppen för miljöstrategisk samverkan och övriga som varit 
delaktiga i projektet har en lista med ansvariga nämnder för respektive mål 
tagits fram. Flera mål är redan med i arbetet med Agenda 2030 och Klimat 
2030.  
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De synpunkter som kommit in från personer i vår förvaltning är positiva och 
man ser en styrka i att jobba regionalt med detta.  
 
Under delmål 1.1 är ett förslag på åtgärd för att minska matsvinnet formule-
rad som ”Meny som är förankrad i vad gästerna äter.” För att trycka på att 
hänsyn också måste tas till näringsinnehåll föreslås att aktiviteten ändras till 
”En hållbar näringsriktig meny som är förankrad i vad gästerna äter.” 
Flera mål ska jämföras mot 2022 års värden. Det kommer att krävas mer för 
att få fram en del mätningar vilket betyder att förvaltningarna redan under 
2021 behöver förbereda sig för hur mätningarna ska gå till. Dock är verksam-
hetsplanerna för 2021 redan lagda, så det kan vara svårt att hinna med att 
förbereda mätmetoder för det som inte går att plocka ur systemen, t.ex. för 
mätning av nedskräpning. En fördjupning om detta hade gärna fått ingå i ka-
pitlet Implementering och genomförande.  
 
Flera mål riktar sig till kommuninvånarna. Teknik- och serviceförvaltningen 
har vissa styrmedel i form av taxa och renhållningsföreskrifter. Dessa räcker 
dock inte, utan i många fall behöver det komma till en beteendeförändring. 
Då krävs en långsiktig kommunikationsplan. Antingen kommer varje kommun 
behöva bistå med dessa resurser, eller så kan man samfinansiera kommuni-
kationsresurser som t.ex. utgår från Boråsregionen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter: 
- Många bra mål och åtgärder. Extra tyngd i planen om vi verkligen utnytt-

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

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

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

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

 
- Under kapitlet Implementering och genomförande, efterfrågas en text om 

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden lämnar följande syn-
punkter: 
 
- Många bra mål och åtgärder. Extra tyngd i planen om vi verkligen utnytt-

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

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

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

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

 
- Under kapitlet Implementering och genomförande, efterfrågas en text om 

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

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

 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 42/2021 Dnr 2017-178 340 

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten – remissvar 

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

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 22 februari 2021. 
 
I den regionala vattenförsörjningsplanen redovisas de nationella och regionala 
viktiga vattenresurserna. De nationella är Vättern och vattensystemet Vänern 
och Göta älv eftersom de är viktiga för vattenförsörjningen i flera län. 
 
Planen redovisar 17 sjöar och 28 grundvattenmagasin som är regionalt vik-
tiga. Det innebär att de är en vattenresurs med stor kapacitet som nyttjas el-
ler kan nyttjas över kommungränserna. 
 
De regionalt viktiga vattenresurserna som utpekas i Marks kommun är föl-
jande tre; Örbydeltat (grundvatten), Lygnern (ytvatten) och Östra Öresjön 
(ytvatten). 
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Alla tre finns med som potentiella resurser i kommunens strategiska vatten-
försörjningsplan, men det är bara Lygnern av de tre regionalt utpekade som 
är prioriterad i kommunens strategiska vattenförsörjningsplan. Örbydeltat 
nyttjas redan i dag som en vattentäkt för Örby vattenverk och Lygnern av 
Kungsbacka kommun via infiltration av sjövatten igenom åsar.  
 
Teknik- och serviceförvaltningen planerar att utföra en konsultutredning för 
att närmare klarlägga kommunens behov av att nyttja Lygnern som vatten-
täkt.  
 
Kommunen undersöker även möjligheterna för att anlägga en sjöledning för 
avloppsvatten i Lygnern för att kunna ansluta två omvandlingsområden enligt 
av kommunfullmäktige antagen VA-plan. 
 
Den regionala vattenförsörjningsplanens åtgärdsförslag kan summeras i fem 
övergripande åtgärder:  
• Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  
• Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.  
• Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.  
• Skapa robusta tekniska system.  
• Beakta sekretess och säkerhetsskydd. 
 
Av de åtgärder som riktar sig till kommunernas VA-huvudmän kan vi konsta-
tera att flertal av punkterna är åtgärdade i kommunen eller så pågår arbete 
t.ex. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har 
tillstånd för vattenuttag, ta fram kommunal vattenförsörjningsplan, planera 
för redundans och reservvattenförsörjning och planera för nödvatten enligt 
Livsmedelsverkets guide för nödvattenplanering. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Det är givetvis bra att en regional vattenförsörjningsplan tas fram för att 
skydda och säkerställa vattenbehoven på en längre sikt och för framtida ge-
nerationer. Det är dock viktigt att en tidig dialog hålls med berörd kommun 
om nyttjande av vattenresurs över kommungränser önskas. 
 
Länsstyrelsen ska informeras om att kommunen redan idag nyttjar vattentäk-
ten Örbydeltat för allmän kommunal vattenförsörjning. 
 
Planen bör kompletteras med tydliggörande av ansvar och behov av att in-
rätta vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de utpekade reg-
ionalt viktiga vattenresurserna. 
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till förslaget till regional vat-
tenförsörjningsplan för Västra Götalands län under förutsättning att ovanstå-
ende synpunkter beaktas. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
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Det är givetvis bra att en regional vattenförsörjningsplan tas fram för att 
skydda och säkerställa vattenbehoven på en längre sikt och för framtida ge- 
nerationer. Det är dock viktigt att en tidig dialog hålls med berörd kommun 
om nyttjande av vattenresurs över kommungränser önskas. 
 
Länsstyrelsen ska informeras om att kommunen redan idag nyttjar vattentäk-
ten Örbydeltat för allmän kommunal vattenförsörjning. 
 
Planen bör kompletteras med tydliggörande av ansvar och behov av att in-
rätta vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de utpekade reg-
ionalt viktiga vattenresurserna. 
 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till förslaget till regional vat-
tenförsörjningsplan för Västra Götalands län under förutsättning att ovanstå-
ende synpunkter beaktas. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 43/2021 Dnr 2017-138 303 

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

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

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Bo Petersson (S) och Paul Brusk 
(L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M), Pe-
terssons (S) och Brusks (L) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 44/2021 Dnr 2017-138 303 

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

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

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Bo Petersson (S) och Paul Brusk 
(L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M), Pe-
terssons (S) och Brusks (L) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 45/2021 Dnr 2017-138 303 

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

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

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Bo Petersson (S) och Paul Brusk 
(L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M), Pe-
terssons (S) och Brusks (L) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 46/2021 Dnr 2017-138 303 

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

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

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

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

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
 
Frågor ställs och får svar. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Bo Petersson (S) och Paul Brusk 
(L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M), Pe-
terssons (S) och Brusks (L) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
________ 
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§ 47/2021 Dnr 2021-84 003 

Dataskyddsombud för teknik- och serviceförvaltningen 

 
Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
 
Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och ersätter därmed nuva-
rande dataskyddsombud Eva-Lena Juhlin Rydbo fram till att ett nytt Data-
skyddsombud rekryterats. 
 

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 februari 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och ersätter därmed nuva-
rande dataskyddsombud Eva-Lena Juhlin Rydbo fram till att ett nytt Data-
skyddsombud rekryterats. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Gunilla Norström utnämns till Dataskyddsombud och 
ersätter därmed nuvarande dataskyddsombud Eva-Lena Juhlin Rydbo fram till 
att ett nytt Dataskyddsombud rekryterats. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


