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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2021-12-02 

Tid:   kl. 13:30 – 16:20, Paus 14.30 – 14.45 

Plats: 
 

 Vävsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (L) Paul Brusk 
 (C) Kent Persson 
 (M) Caj Swedberg, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD) 
   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Tuula Vähäniemi 
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 124-131 
 Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 126 
 Anna Dansund Upphandlare § 127 
 Markus Hagman Trafikingenjör § 128 
 Christer Lundenius Handläggare § 129 
 Katarina Lindgren Förvaltningsekonom § 130 
 Robert Van Helsing Tf verksamhetschef 

Verksamhetsservice 
§ 130 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
Teknik 

§ 126-130 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
Kost- o städservice 

§ 130 

 Tomas Arvidsson Verksamhetschef 
Lokalförsörjning 

§ 130 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 124-131 
    
    

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-12-06, kl 08.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 124-131 

Catarina Modin 
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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 servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2021-12-02, § 124-131 

Datum för anslags 
uppsättande  2021-12-06 Datum för anslags 

nedtagande 2021-12-28 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 124/21 

Anmälan och prövning av jäv § 125/21 

Svar på medborgarförslag om fyrfackskärl § 126/21 

Godkännande av upphandlingsdokument § 127/21 

Yttrande remiss gällande motion om barntrafikskola § 128/21 

Detaljplan för Kråkered 1:9, Ubbhult - samrådsutställning § 129/21 

Nämndplan 2022-2023 § 130/21 

Delegationsordning för teknik- och servicenämnden - revide-
ring nr 8. 

§ 131/21 
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§ 124/2021     

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tas bort från ärendelistan: 

- Val av dataskyddsombud 

 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende tas bort från ärendelistan: 

- Val av dataskyddsombud 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 125/2021 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

________ 
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§ 126/2021   Dnr: TSN 2021-473 

Svar på medborgarförslag om fyrfackskärl 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Bostadsnära insamling av förpackningar ingår i den nya förpackningsförordningen 
som anger att från 2023 ska alla förpackningar samlas in bostadsnära samt att för-
packningsproducenterna ska ta det fulla ansvaret samt bekosta detta.  

I väntan på att det slutligt beslutas vem som ska organisera och finansiera in-
samlingen, kan inte Marks kommun räkna med att få ersättning för införandet av 
ett sådant system i förtid. Dessutom finns ett pågående avtal varmed det inte är 
ekonomiskt försvarbart att låta renhållningskollektivet bära kostnader för ett förtida 
byte. Medborgarförslaget om insamling i fyrfackskärl avslås därför.  

 

Ärendet 
I ett medborgarförslag önskas att Marks kommun ska gå över till insamling av mat- 
och restavfall samt förpackningar i ett system med två stycken fyrfackskärl. Det 
finns sedan några år ett regeringsbeslut på att alla förpackningar ska samlas in bo-
stadsnära på förpackningsindustrins bekostnad. I väntan på att det slutligt beslutas 
vem som ska organisera insamlingen, kan inte Marks kommun räkna med att få er-
sättning för införandet av ett sådant system i förtid. Det är därför inte ekonomiskt 
försvarbart att låta renhållningskollektivet bära kostnader för bytet.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Bostadsnära insamling av förpackningar ingår i den nya förpackningsförordningen 
som anger att från 2023 ska alla förpackningar samlas in bostadsnära samt att för-
packningsproducenterna ska ta det fulla ansvaret samt bekosta detta.  

I väntan på att det slutligt beslutas vem som ska organisera och finansiera in-
samlingen, kan inte Marks kommun räkna med att få ersättning för införandet av 
ett sådant system i förtid. Dessutom finns ett pågående avtal varmed det inte är 
ekonomiskt försvarbart att låta renhållningskollektivet bära kostnader för ett förtida 
byte. Medborgarförslaget om insamling i fyrfackskärl avslås därför.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att  

Bostadsnära insamling av förpackningar ingår i den nya förpackningsförordningen 
som anger att från 2023 ska alla förpackningar samlas in bostadsnära samt att för-
packningsproducenterna ska ta det fulla ansvaret samt bekosta detta.  

I väntan på att det slutligt beslutas vem som ska organisera och finansiera in-
samlingen, kan inte Marks kommun räkna med att få ersättning för införandet av 
ett sådant system i förtid. Dessutom finns ett pågående avtal varmed det inte är 
ekonomiskt försvarbart att låta renhållningskollektivet bära kostnader för ett förtida 
byte. Medborgarförslaget om insamling i fyrfackskärl avslås därför.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 127/2021   Dnr: TSN 2021-563 

Godkännande av upphandlingsdokument 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandlingen godkänns.  

 

Ärendet 
Verksamheten Kost- och städservice har behov av ett avtal gällande färskt fläsk-
kött, blandfärs, charkprodukter, ekologiskt nötkött och fryst viltkött för successiva 
leveranser. 

Syftet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med en eller flera leverantörer 
för att täcka behovet inom Marks kommun.  

Upphandlingen delas upp i 5 olika delområden: 

 Delområde 1 - Färskt fläskkött 
 Delområde 2 - Färsk blandfärs 
 Delområde 3 - Färska charkprodukter 
 Delområde 4 - Färskt ekologiskt nötkött 
 Delområde 5 - Fryst viltkött 

Leverantören kan välja att lämna anbud på ett eller flera delområden. 

En leverantör per delområde kommer att antas.  

Anbud ska omfatta ett heltäckande sortiment inom respektive område. 

Upphandlingsvärdet beräknas uppgå till totalt 6 500 000 SEK för hela avtalspe-
rioden inklusive förlängningsoptioner, exkl. mervärdesskatt.   

Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 2022-05-05. 
Kommunen har därefter ensidig möjlighet att, på i övrigt oförändrade villkor, för-
länga avtalet med maximalt 24 månader vid högst ett tillfälle. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingen godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag och 
finner att så sker. 

 

________ 
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§ 128/2021   Dnr: TSN 2021-516 

Yttrande remiss gällande motion om barntrafikskola 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ser positivt på en ökad satsning på ett ökat trafiksä-
kerhetsmedvetande hos barn. En etablering av ett dylikt arbete skulle vara en del 
av Marks kommuns mål om att bli bästa barnkommun. Teknik- och servicenämnden 
rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att omvärdera sitt förslag till beslut 
om avslag på motionen och undersöka möjligheterna att från Kommunstyrelsen er-
hålla finansieringen. 

 

Ärendet 
En motion om etablering av en barntrafikskola har överlämnats till Barn- och utbild-
ningsnämnden för beslut med hörande av teknik- och servicenämnden. Barn- och 
utbildningsnämnden skriver i sin slutsats: 

Förvaltningen är positiv till idén i motionen, och ser att det skulle finnas ett värde i 
att etablera en barntrafikskola i Marks kommun - en barntrafikskola dit grundsko-
lorna kan vända sig för att arbeta med trafiksäkerhet. 

Undervisningen i grundskolorna arbetar redan idag utifrån styrdokumenten med 
trafiksäkerhet, och en barntrafikskola kan öka kunskaperna för barnen ytterligare. 
Det finns idag god hjälp att få genom NTF för att skapa förutsättningar för bra 
undervisning i trafiksäkerhet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser sig inte ha kapacitet att driva en barntra-
fikskola i sin regi. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ser positivt på en ökad satsning på ett ökat trafiksä-
kerhetsmedvetande hos barn. En etablering av ett dylikt arbete skulle vara en del 
av Marks kommuns mål om att bli bästa barnkommun. Teknik- och servicenämnden 
rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att omvärdera sitt förslag till beslut 
om avslag på motionen och undersöka möjligheterna att från Kommunstyrelsen er-
hålla finansieringen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag och 
finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Barn- och utbildningsnämnden 

________ 
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§ 129/2021   Dnr: TSN 2021-571 

Detaljplan för Kråkered 1:9, Ubbhult - samrådsutställning 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Avfallshanteringen inom planområdet ska följa Marks gällande renhållningsföreskrif-
ter och utformas efter de riktlinjer samt rekommendationer som finns i Handbok för 
Avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2018) med avseende på utformning av gemen-
samma avfallsutrymmen och rörande hämtningsförhållanden. Hänsyn måste även 
tas till gällande förordning om producentansvar för förpackningar (SFS nr 
2018:1462). 

Planområdet kommer ingå i ett verksamhetsområde för vatten och avlopp men 
dagvatten hanteras lokalt inom fastigheten.  

Inom planområdet finns bestånd med den invasiva arten Jättebalsamin vilket måste 
tas hänsyn till vid masshantering. 

Teknik- och servicenämnden ser positivt på förtätning med bostadsbebyggelse i 
Ubbhults Kråkered. 

 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från verksamhet till 
bostäder. Nya bostäder är positivt då det ger bättre underlag för både offentlig och 
kommersiell service i Ubbhult. En livsmedelsaffär finns i Hällingsjö ca 5 km norr om 
området.  

Planen omfattar 10 400m2 och i stort sett allt är kvartersmark för bostäder. En liten 
del utgör allmän platsmark som del av vägområde för väg 1614 som området ligger 
utmed. Tidigare verksamhet med huskonstruktion efterlämnar en äldre bebyggelse 
och området är till stor del hårdgjord och det har slänter mot öster och mot söder, 
avrinningen leder till en bäck som rinner utmed den östra gränsen och vidare sö-
derut.  

Ubbhult i nordvästra Mark ligger i ett karaktärsfullt drumlinlandskap med strate-
giskt läge till stora pendlingsstråk. Drumlinen, som är av riksintresse för naturvård, 
är en milslång bildning av moränryggar som sträcker sig från Hällingsjö, över Ubb-
hult och några kilometer in i Halland. 

Trafiken på väg 1614 utgörs enligt Trafikverkets mätning från år 2015 av; 1360 
fordon/årsmedeldygn, varav 100 (drygt 7%) utgjorde tung trafik. Planförslaget 
alstrar, enligt Trafikverkets verktyg, ca 250 fordon/dygn.  
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Ubbhult täcks av tre regionbusslinjer som förbinder lokala orter med Källarbacken 
(pendelparkering), ca 4–5 km från planområdet, varifrån buss 300 och 330 trafike-
rar mellan Kinna och Göteborg. 

Utmed väg 1614 (Kungsbackavägen) och planområdet planerar Trafikverket för en 
separat gång- och cykelväg genom Kråkered (sträckan Ubbhultsskolan - gården 
Ubbhult Kråkered) för att förbättra trafiksäkerheten samt tillgängligheten till tä-
tortsnära arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Den möjliggör säker cykelväg till sko-
lan från närområdet. 

En mindre del av fastigheten Kråkered 1:9, närmast väg 1614 föreslås ingå i väg-
område för ny gång- och cykelväg (enligt framtagen vägplan). Ansvarig för ansökan 
om fastighetsbildning är Trafikverket, som även står för de kostnader som uppstår 
med anledning av detta.  

Planområdet ligger med närhet till befintlig förskola och F-3 skola.  

Inom planområdet finns idag inga områden för lek eller rekreation och behov av le-
kytor för mindre barn får lösas inom planområdet. I närområdet finns goda möjlig-
heter till promenader och rekreation. 

Planförslaget ska möjliggöra bostadsbebyggelse i två plan och flexibilitet gällande 
hustyper, max 25 % av tomtytan får bebyggas. Tillkommande byggnader och yttre 
anläggningar ska byggas på sådant sätt att funktionshindrades möjlighet att bo och 
utnyttja området underlättas. Väganslutning föreslås läggas centralt längs fastig-
hetens gräns mot väg 1614. Beskrivningen föreskriver oljeavskiljare och fördröj-
ningsmagasin för föreslagen parkering om ca 30 platser.  

Exploatören är ansvarig för byggnationen inom kvartersmark i planen. Det är explo-
atörens ansvar att fastigheten är ansluten till kommunalt vatten-, avlopp- och dag-
vattennät samt el, tele och eventuell fiber.  

Planförslaget utställning för samråd gäller perioden 22 november – 7 januari 2022 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Avfallshanteringen inom planområdet ska följa Marks gällande renhållningsföreskrif-
ter och utformas efter de riktlinjer samt rekommendationer som finns i Handbok för 
Avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2018) med avseende på utformning av gemen-
samma avfallsutrymmen och rörande hämtningsförhållanden. Hänsyn måste även 
tas till gällande förordning om producentansvar för förpackningar (SFS nr 
2018:1462). 

Planområdet kommer ingå i ett verksamhetsområde för vatten och avlopp men 
dagvatten hanteras lokalt inom fastigheten.  
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Inom planområdet finns bestånd med den invasiva arten Jättebalsamin vilket måste 
tas hänsyn till vid masshantering. 

Teknik- och servicenämnden ser positivt på förtätning med bostadsbebyggelse i 
Ubbhults Kråkered. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Avfallshanteringen inom planområdet ska följa Marks gällande renhållningsföreskrif-
ter och utformas efter de riktlinjer samt rekommendationer som finns i Handbok för 
Avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2018) med avseende på utformning av gemen-
samma avfallsutrymmen och rörande hämtningsförhållanden. Hänsyn måste även 
tas till gällande förordning om producentansvar för förpackningar (SFS nr 
2018:1462). 

Planområdet kommer ingå i ett verksamhetsområde för vatten och avlopp men 
dagvatten hanteras lokalt inom fastigheten.  

Inom planområdet finns bestånd med den invasiva arten Jättebalsamin vilket måste 
tas hänsyn till vid masshantering. 

Teknik- och servicenämnden ser positivt på förtätning med bostadsbebyggelse i 
Ubbhults Kråkered. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Plan- och byggnadsnämnden 

________ 
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§ 130/2021   Dnr: TSN 2021-431 

Nämndplan 2022-2023 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger kommu-
nens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges budget fastställer 
nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verksamhet. Nämnd-
planen är den politiska beställningen till förvaltningschefen. Utifrån nämndplanen 
fastställer sedan förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur de poli-
tiska målen ska verkställas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt anvisning till nämndplan 2022-2023 
(§ 242/2021). Anvisningen fastställer vad nämndernas planer ska innehålla samt 
tidsplan för beslut och inlämning till kommunstyrelsen. Anvisningen säger också att 
Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av vårt grunduppdrag 
och vårt utvecklingsarbete. 

I Budget 2021-2024 för Marks kommun gjordes satsningar för att bli "Bästa barn-
kommun" och en attraktiv arbetsgivare samt också förbättra förutsättningar för fö-
retagande i kommunen. Detta är långsiktiga satsningar och nämnderna ska beakta 
dessa delar i sitt planeringsarbete.  

Nämnd ska i sitt planeringsarbete också beakta fullmäktiges styrdokument som ta-
lar om VAD som ska göras (d.v.s strategi, program, plan). En strategi som berör 
samtliga nämnder är näringslivsstrategin (”näringslivsprogrammet”). 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 novenber 2021 samt upp-
rättat förslag till nämndplan 2022-2023 för teknik- och servicenämnden 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Budgetuppräkning med 1 % och underhållsnivåer diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden 
utan förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Peterssons (S) förslag om 
att överlämna ärendet till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut och 
finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 

 

  



Sida 18(18) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2021-12-02 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131/2021   Dnr: TSN 2021-3 002 

Delegationsordning för teknik- och servicenämnden - revide-
ring nr 8. 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Delegationsordning, inklusive förteckning över ansvariga för administrativa ärenden 
som ej utgör delegationsbeslut, för teknik- och servicenämnden, revidering nr 8 
fastställs. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut. 

 

Ärendet 
Delegationsordningen är ett levande dokument som varierar över tid bland annat 
på grund av lagändringar, av fullmäktige antagna styrdokument, organisationsför-
ändringar m.m. 

Teknik- och servicenämndens delegationsordning inklusive verkställighetsförteck-
ning och särskild förteckning över administrativa ärenden antogs av teknik- och 
servicenämnden den 2 mars 2017, § 32. Därefter har delegationsordningen revide-
rats sju gånger varav senast den 28 januari 2021, § 17. Förslag till ny revidering 
har nu tagits fram. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 november 2021 samt upp-
rättat förslag till delegationsordning för teknik- och servicenämnden, revidering nr 
8. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delegationsordning, inklusive förteckning över ansvariga för administrativa ärenden 
som ej utgör delegationsbeslut, för teknik- och servicenämnden, revidering nr 8 
fastställs. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att delegationsordning, inklusive förteckning över ansvariga 
för administrativa ärenden som ej utgör delegationsbeslut, för teknik- och service-
nämnden, revidering nr 8 fastställs. 

Förslaget antas. 

________ 


