
 Sida 1(31) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-12-01 

Tid:   kl. 13:30 – 16:10, Paus 14:45-14:55 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (C) Kent Persson 
 (L) Paul Brusk 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (KD) Lars Lundmark 
   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen 
(S) Tuula Vähäniemi 
(C) Jessica Carlund 
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 114-133 
 Erik Glansin Verksamhetschef 

lokalförsörjning 
§ 116-117 

 Annika Lennhager Lokalstrateg § 116-117 
 Amanda Öberg Gatuingenjör § 118-122 
 Anders Rehbinder Enhetschef 

gata/park 
§ 123 

 Jonas Magnusson Upphandlare § 124 
 Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 125-128 
 Maria Granieri Enhetschef utred-

ning/marknad 
§ 129-130 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef 
teknik 

§ 118-131 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 114-133 

  

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen 2022-12-05, kl 15.00 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 114-133 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Instans 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-12-01, § 114-133 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-06 Datum för anslags 

nedtagande 2022-12-28 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-12-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 114 

Anmälan och prövning av jäv § 115 

Svar på begäran om tidplan för installering av sprinklers på 
vård- och äldreomsorgsboenden 

§ 116 

Nytt omsorgsboende på Kinnaborg - godkännande av förstu-
die 

§ 117 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder på 
Plommongatan 5 

§ 118 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten vid Ström-
skolan 

§ 119 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Ramhulta och 
Sätila 

§ 120 

Svar på medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen § 121 

Svar på medborgarförslag om att förbättra Kajbergsvägen § 122 

Förfrågan om övertagande av belysningsstolpar längs väg 
156 

§ 123 

Upphandling matavfallspåsar 2023 § 124 

Komplettering av renhållningstaxa 2023 med avgift för 
bygg- och rivavfall 

§ 125 

Svar på medborgarförslag om soptunna för trädgårdsavfall § 126 

Svar på medborgarförslag om införande av återvinningsstat-
ion för trädgård 

§ 127 

Svar på medborgarförslag om upphävande av bom på åter-
vinningscentralen 

§ 128 

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

§ 129 

Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten- och av-
loppsförsörjning i Skene 

§ 130 

Svar på motion om gång- och cykelbro över Storån i Sätila § 131 
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Översyn av reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet - 
remissvar 

§ 132 

Sammanträdestider 2023 - revidering § 133 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114/2022    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärenden utgår från ärendelistan: 

- Tillägg till hyresavtal Kullabyn 
- Svar på medborgarförslag om att fastigheten Örby 5:18 görs till ett grönom-

råde öster om Örby 6:96 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden utgår från ärendelistan: 

- Tillägg till hyresavtal Kullabyn 
- Svar på medborgarförslag om att fastigheten Örby 5:18 görs till ett grönom-

råde öster om Örby 6:96 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 115/2022 

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

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-12-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116/2022   Dnr: TSN 2022-427 

Svar på begäran om tidplan för installering av sprinklers på 
vård- och äldreomsorgsboenden 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden tar del av den översiktliga tidplan Marks Bostads AB 
tagit fram och överlämnar densamma till Äldreomsorgsnämnden. 

 

Ärendet 
Installation av sprinkleranläggningar krävs på kommunens vård- och omsorgsboen-
den.  

Äldreomsorgsnämnden har begärt en tidplan för åtgärderna. Teknik- och serviceför-
valtningen har haft en dialog med fastighetsägaren Marks Bostads AB som tagit 
fram en tidplan vilken nu kan redovisas. 

Ärendets behandling 
Äldreomsorgsnämnden har den 20 juni 2022,  § 52, begärt att teknik- och service-
nämnden skyndsamt redovisar en tidplan för installering av sprinklers på vård- och 
omsorgsboenden, senast den 15 augusti 2022. 

Teknik- och servicenämnden har den 15 september 2022, § 93, beslutat om att tid-
plan för installering av sprinkler på vård- och omsorgsboenden kommer att redovi-
sas under senare delen av hösten, efter det att Marks Bostads AB tagit fram en re-
alistisk tidplan. 

Äldreomsorgsnämnden har den 17 oktober 2022, § 82, föreslagit att teknik- och 
servicenämnden ska presentera en tidplan till äldreomsorgsnämndens nästa sam-
manträde som infaller den 17 november 2022. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden tar del av den översiktliga tidplan Marks Bostads AB 
tagit fram och överlämnar densamma till Äldreomsorgsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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



Sida 9(31) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden tar del av den översiktliga 
tidplan Marks Bostads AB tagit fram och överlämnar densamma till Äldreomsorgs-
nämnden. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Äldreomsorgsnämnden 

Marks Bostads AB 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-12-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117/2022   Dnr: TSN 2019-463 293 

Nytt omsorgsboende på Kinnaborg - godkännande av förstudie 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till 
Äldreomsorgsnämnden för vidare handläggning. 

 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har under 2020, på begäran från Äldreomsorgs-
nämnden, gjort en förstudie på byggnation av äldreboende i anslutning till Kinna-
borgshem i Kinna.  

Projektet finns inte i kommunens budget med hänsyn till att det skall byggas av 
Marks Bostads AB (MBAB).  

MBAB har, utefter de skisser som förstudien tagit fram, gjort ett PM med beräkning 
av såväl investeringssumma samt hyreskostnad och föreslagen hyrestid. 

MBAB:s hyresindikation är 5 745 000 kronor per år för hela anläggningen. Tillkom-
mer gör ca 275 000 kronor i moms för lokalytan. Hyresindikationen är baserad på 
en investeringssumma om 95 000 000 kronor och inkluderar administration, sköt-
sel, drift och underhåll.  

Ärendets behandling 
Äldreomsorgsnämnden har med beslut den 9 december 2019, § 121, gett teknik- 
och servicenämnden i uppdrag att genomföra beräkningar för byggnation av 16 
med möjlighet till 30 platser i anslutning till Kinnaborg. 

Äldreomsorgsnämnden har med beslut den 20 juni 2022, § 51, begärt att teknik- 
och servicenämnden redovisar en tidplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, 
senast den 15 augusti 2022. 

Teknik- och servicenämnden har den 15 september 2022, § 94, beslutat att färdig-
ställande av förstudien avseende äldreboende i anslutning till Kinnaborg pågår och 
nämnden återkommer med en mer detaljerad tidplan när den finns framme, samt 
att färdigställande år 2025 bedöms kvarstå. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till 
Äldreomsorgsnämnden för vidare handläggning. 
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Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och 
överlämnar densamma till Äldreomsorgsnämnden för vidare handläggning. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Äldreomsorgsnämnden 

________ 
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§ 118/2022   Dnr: TSN 2021-242 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp trafikhinder på 
Plommongatan 5 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden avslår förslaget om att sätta upp någon typ av fysiskt 
hinder på gcm-vägen vid Plommongatan men kommer att se över skyltningen och 
möjligheten att måla upp en markering för gång- och cykelväg. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
Ett par Kinnabor har i ett medborgarförslag föreslagit att någon typ av hinder sätts 
upp på gcm-väg vid Plommongatan 5. Anledningen är att många idag använder 
denna gcm-väg som bilväg. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden avslår förslaget om att sätta upp någon typ av fysiskt 
hinder på gcm-vägen vid Plommongatan men kommer att se över skyltningen och 
möjligheten att måla upp en markering för gång- och cykelväg. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden avslår förslaget om att sätta 
upp någon typ av fysiskt hinder på gcm-vägen vid Plommongatan men kommer att 
se över skyltningen och möjligheten att måla upp en markering för gång- och cy-
kelväg. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 119/2022   Dnr: TSN 2022-700 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten vid Strömskolan 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden är positiv till medborgarförslaget och teknik- och ser-
viceförvaltningen får i uppdrag att se över hela trafiksituationen i anslutning till 
skolan. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun ser över trafiksä-
kerheten i direkt anslutning till Strömskolan och gatorna omkring då det saknas 
övergångsställen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiv till medborgarförslaget och teknik- och ser-
viceförvaltningen får i uppdrag att se över hela trafiksituationen i anslutning till 
skolan. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden är positiv till medborgarförsla-
get och teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att se över hela trafiksituat-
ionen i anslutning till skolan. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 120/2022   Dnr: TSN 2022-701 

Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Ramhulta och 
Sätila 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En kommunmedborgare har föreslagit att Marks kommun bygger en cykelväg mel-
lan Sätila och Ramhulta, vilket skulle möjliggöra för unga att cykla till Sätila för 
skola, socialt umgänge eller träning. Det skulle även möjliggöra för naturupplevel-
ser. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

I samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för gång-, cykel- och 
mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsammans med övriga 
förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att i samband med revideringen av Trafiksäkerhetsplanen för 
gång-, cykel- och mopedtrafik kommer den aktuella sträckan att utvärderas tillsam-
mans med övriga förslag som inkommit. 
 
Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 121/2022   Dnr: TSN 2021-347 

Svar på medborgarförslag om gångbana längs Fritslavägen 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och serviceförvaltningen har, under förutsättning att investeringsmedel kan 
ombudgeteras, för avsikt att under 2023 utföra hastighetsdämpande åtgärder längs 
Fritslavägen, i anslutning till sträckan mellan Hallonvägen och Björnbärsvägen. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att vid genomförandet av ”Rätt fart i 
staden” se över hastighetsbegränsningen till 40 km/h på aktuell sträcka. 

 

Ärendet 
En Kinnabo har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun anlägger en trot-
toar/gångbana längs Fritslavägen, sträckan mellan Kasthall och infarten till Kron-
ängsvägen i Kinna, alternativt sträckan från Hallonvägen till infarten till Kronängs-
vägen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen har för avsikt att under 2023 utföra hastighets-
dämpande åtgärder längs Fritslavägen, i anslutning till sträckan mellan Hallonvägen 
och Björnbärsvägen. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår som tillägg att teknik- och serviceförvaltningen har, under 
förutsättning att investeringsmedel kan ombudgeteras, för avsikt att under 2023 
utföra hastighetsdämpande åtgärder längs Fritslavägen, i anslutning till sträckan 
mellan Hallonvägen och Björnbärsvägen. 

Bo Petersson (S) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att vid 
genomförandet av ”Rätt fart i staden” se över hastighetsbegränsningen till 40 km/h 
på aktuell sträcka. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen har för avsikt att under 
2023 utföra hastighetsdämpande åtgärder längs Fritslavägen, i anslutning till 
sträckan mellan Hallonvägen och Björnbärsvägen.  

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om Peterssons (S) tilläggsförslag om under för-
utsättning att investeringsmedel kan ombudgeteras kan antas och finner att så 
sker. 

Slutligen ställer ordföranden frågan om Petersson (S) förslag om att teknik- och 
serviceförvaltningen får i uppdrag att vid genomförandet av ”Rätt fart i staden” se 
över hastighetsbegränsningen till 40 km/h på aktuell sträcka kan antas och finner 
att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 122/2022   Dnr: TSN 2021-348 

Svar på medborgarförslag om att förbättra Kajbergsvägen 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden är positiv till förbättringsåtgärder men några större in-
vesteringsåtgärder kan inte utföras innan frågan kring kommunens roll rörande en-
skilda vägar har utretts. Teknik- och servicenämnden kommer att sköta drift av 
Kajbergsvägen tills vidare. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
En Skenebo har i medborgarförslag föreslagit att Kajbergsvägen förbättras. Då 
vägen tidvis, på grund av väder, är i dåligt skick och trafiken ökat önskar man få 
förslag och hjälp att förbättra vägen för att göra den säkrare och miljövänligare. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 16 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiv till förbättringsåtgärder men några större in-
vesteringsåtgärder kan inte utföras innan frågan kring kommunens roll rörande en-
skilda vägar har utretts. Teknik- och servicenämnden kommer att sköta drift av 
Kajbergsvägen tills vidare. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och servicenämnden redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden är positiv till förbättringsåt-
gärder men några större investeringsåtgärder kan inte utföras innan frågan kring 
kommunens roll rörande enskilda vägar har utretts. Teknik- och servicenämnden 
kommer att sköta drift av Kajbergsvägen tills vidare. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 123/2022   Dnr: TSN 2022-706 

Förfrågan om övertagande av belysningsstolpar längs väg 156 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Marks kommun avstår från både samläggning av kablage och att ta över ägande-
skapet för belysningsstolpar längs väg 156 i Örby från Vattenfall. Marks kommun 
anser i stället att man bör rasera hela belysningssträckan längs väg 156 från 
Öresjövägen och cirka 1,1 km mot Svenljunga då den står längs väg som Trafikver-
ket är väghållare för.    

 

Ärendet 
Marks kommun har fått förfrågan från Vattenfall om att ta över ägandeskapet av 
belysningsstolpar i trä alternativt samförläggning av kommunens belysningskabel 
vid nedgrävning av Vattenfalls ledning längs väg 156 i riktning mot Svenljunga. 
Den aktuella belysningssträckan byggdes före 1977 och armaturerna upprustades 
cirka 2005.  

Den totala belysningssträckan är ca 1,1 km och av denna är det ca 300 meter som 
kommunen nu fått förfrågan om från Vattenfall. Dessa finns i början av den totala 
sträckan mellan Ljungaslättsvägen och Ljungvägen. 

Belysningsstolparna på sträckan är gamla trästolpar och den tekniska delen i an-
läggningen är i dag föråldrad och sliten och uppfyller inte Trafikverkets krav för be-
lysning efter statliga vägar. Berörd sträcka ligger delvis utanför tätort och är hastig-
hetsbegränsad till 70 km/h. Trafikverket är väghållare.  

Enligt gällande regler i Vägars och gators utformning (VGU) för väg- och gatubelys-
ning skall vägar och gator inom tätort i de flesta fall förses med belysning, men ut-
formningen ska anpassas till aktuell trafiksituation och miljö. Genomfartsvägar utan 
oskyddade trafikanter som ligger innanför tätortsgränsen men där landsbygdsut-
formning är lämplig ska inte belysas.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun avstår från både samläggning av kablage och att ta över ägande-
skapet för belysningsstolpar längs väg 156 i Örby från Vattenfall. Marks kommun 
anser i stället att man bör rasera hela belysningssträckan längs väg 156 från 
Öresjövägen och cirka 1,1 km mot Svenljunga då den står längs väg som Trafikver-
ket är väghållare för.    
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Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.  

Frågor ställs och får svar. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun avstår från både samläggning av kablage 
och att ta över ägandeskapet för belysningsstolpar längs väg 156 i Örby från Vat-
tenfall. Marks kommun anser i stället att man bör rasera hela belysningssträckan 
längs väg 156 från Öresjövägen och cirka 1,1 km mot Svenljunga då den står längs 
väg som Trafikverket är väghållare för.    

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Vattenfall 

________ 
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§ 124/2022   Dnr: TSN 2022-374 

Upphandling matavfallspåsar 2023 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandlingen av matavfallspåsar 2023 godkänns. 

 

Ärendet 
Marks kommuns ramavtal för matavfallspåsar går ut 2023-04-23. Med anledning av 
det har teknik- och serviceförvaltningen tagit fram upphandlingsdokument för ett 
nytt ramavtal. Som komplement till bioplastpåsarna ingår även papperspåsar i av-
talet, dessa kommer erbjudas på frivillig basis.  Det nya avtalet löper i två år med 
beräknad avtalsstart 2023-05-01 varefter kommunen har möjlighet att, på i övrigt 
oförändrade villkor, förlänga avtalet med maximalt tolv månader vid högst två till-
fällen. 

Värdet på upphandlingen uppskattas till 6 mnkr (hela avtalstiden, dvs 4 år). 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingen av matavfallspåsar 2023 godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingen av matavfallspåsar 2023 godkänns. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 125/2022   Dnr: TSN 2022-322 

Komplettering av renhållningstaxa 2023 med avgift för bygg- 
och rivavfall 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Taxa för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall antas. 
  
Renhållningstaxa 2023 kompletteras med taxa för fastighetsnära insamling av 
bygg- och rivningsavfall. 

Ärendet 
Från 1 jan 2023 ingår bygg- och rivningsavfall som inte har uppstått i en yrkes-
mässig verksamhet i kommunens ansvar för avfall. Det innebär att kommunen 
måste tillhandahålla en tjänst för fastighetsnära insamling av detta. För att kunna 
ta betalt av den som efterfrågar detta behöver kommunfullmäktige anta en taxa för 
denna tjänst.  

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Taxa för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall antas. 
  
Renhållningstaxa 2023 kompletteras med taxa för fastighetsnära insamling av 
bygg- och rivningsavfall. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att taxa för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsav-
fall antas. 
  
Renhållningstaxa 2023 kompletteras med taxa för fastighetsnära insamling av 
bygg- och rivningsavfall. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 126/2022   Dnr: TSN 2021-350 

Svar på medborgarförslag om soptunna för trädgårdsavfall 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och serviceförvaltningen ställer sig positiva till att beakta insamling av träd-
gårdsavfall från fastighet under arbetet med nästa avfallsentreprenad för mat- och 
restavfall. 

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
Ett medborgarförslag om att införa ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall 
har inkommit. Flera kommuner erbjuder denna tjänst och teknik- och serviceför-
valtningen ställer sig positiva till att överväga detta i arbetet med nästa upphand-
ling av mat- och restavfall. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och serviceförvaltningen ställer sig positiva till att beakta insamling av träd-
gårdsavfall från fastighet under arbetet med nästa avfallsentreprenad för mat- och 
restavfall. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och serviceförvaltningen ställer sig positiva till att 
beakta insamling av trädgårdsavfall från fastighet under arbetet med nästa avfalls-
entreprenad för mat- och restavfall. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 127/2022   Dnr: TSN 2021-160 

Svar på medborgarförslag om införande av återvinningsstation 
för trädgård 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden är positiva till att underlätta för invånare att göra sig 
av med trädgårdsavfall. Förslaget om att införa insamling av trädgårdsavfall på 
återvinningstationerna avslås dock med motiveringen att nämnden ställt sig posi-
tiva till ett annat medborgarförslag om fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall.  

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Ärendet 
En medborgare har föreslagit att Marks kommun inför återvinningsstationer för 
trädgårdsavfall för att underlätta för invånarna att ta hand om sitt trädgårdsavfall 
på ett korrekt sätt. Återvinningsstationer för trädgårdsavfall skulle bidra till att färre 
slänger trädgårdsavfallet i naturen och bespara utsläpp från biltransport till återvin-
ningscentralen i Skene Skog. 
 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden är positiva till att underlätta för invånare att göra sig 
av med trädgårdsavfall. Förslaget om att införa insamling av trädgårdsavfall på 
återvinningstationerna avslås dock med motiveringen att nämnden ställt sig posi-
tiva till ett annat medborgarförslag om fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden är positiva till att underlätta 
för invånare att göra sig av med trädgårdsavfall. Förslaget om att införa insamling 
av trädgårdsavfall på återvinningstationerna avslås dock med motiveringen att 
nämnden ställt sig positiva till ett annat medborgarförslag om fastighetsnära in-
samling av trädgårdsavfall. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 128/2022   Dnr: TSN 2021-161 

Svar på medborgarförslag om upphävande av bom på återvin-
ningscentralen 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Förslaget om att upphäva bommen vid återvinningscentralen avslås med anledning 
av att införandet av inpasseringssystem har fått avsedda positiva effekter.   

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendet 
I ett medborgarförslag framförs önskemålet att riva upp beslutet att installera ett 
inpasseringssystem vid återvinningscentralen Skene skog. Teknik- och serviceför-
valtningen ser att de argument som användes vid införandet fortfarande gäller.  

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget om att upphäva bommen vid återvinningscentralen avslås med anledning 
av att införandet av inpasseringssystem har fått avsedda positiva effekter.   

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förslaget om att upphäva bommen vid återvinningscen-
tralen avslås med anledning av att införandet av inpasseringssystem har fått av-
sedda positiva effekter.   

Härmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 129/2022   Dnr: TSN 2021-613 

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

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stora Öresjö 
enligt kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 2022-11-22 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut 

 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten och spillvatten i 
området. Området angränsar till befintligt verksamhetsområde för vatten och spill-
vatten i Stora Öresjö. 

Den mindre utökningen omfattar 5 fastigheter. Några av fastigheterna är bebyggda 
och har sedan tidigare anslutits. Med dessa har avtal tecknats.  

Ärendets behandling 
Upprättad kartbilaga spillvatten, daterad 2022-11-22. 

Upprättad kartbilaga vatten, daterad 2022-11-22 

Fastighetsförteckning, daterad 2022-11-22 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stora Öresjö 
enligt kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 2022-11-22 fastställs. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att mindre utökning av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten i Stora Öresjö enligt kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 
2022-11-22 fastställs. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 130/2022   Dnr: TSN 2022-693 

Mindre utökning av verksamhetsområde för  vatten- och av-
loppsförsörjning i Skene 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Mindre utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Skene enligt kartbilaga och 
fastighetsförteckning daterat 2022-11-22 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt dagvatten i ett område 
kring Kvarnvägen i Skene. Ledningar för spillvatten fanns delvis i området men har 
byggts ut till de fastigheter som saknade spillvatten. Ledningar för vatten har i 
samband med utbyggnaden av dagvatten och spillvatten delvis förnyats.  

Den mindre utökningen av verksamhetsområde i Skene omfattar 9 st fastigheter 
som består av bebyggda fastigheter. Området ligger i anslutning till befintligt verk-
samhetsområde för dagvatten. Sedan tidigare ligger fastigheterna i området inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Ärendets behandling 
Upprättad kartbilaga dagvatten, daterad 2022-11-22. 

Fastighetsförteckning, daterad 2022-11-22. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Mindre utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Skene enligt kartbilaga och 
fastighetsförteckning daterat 2022-11-22 fastställs. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att mindre utökning av verksamhetsområde för dagvatten i 
Skene enligt kartbilaga och fastighetsförteckning daterat 2022-11-22 fastställs. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 131/2022   Dnr: TSN 2022-204 

Svar på motion om gång- och cykelbro över Storån i Sätila 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att det anläggs en gångbro över 
Storån i Sätila. Varken planprogrammet för området eller detaljplan för Smälteryd, 
Lygnersvider 1:29 är beslutade. Kommunstyrelsen har ännu inte hanterat miljö-
nämndens förslag om anläggandet av en bro över Storån. I dagsläget saknar tek-
nik- och servicenämnden förutsättningar att ta fram en rättvisande kalkyl för en 
gångbro. 

Härmed anses motionen besvarad.  

 

Ärendet 
Tomas Johansson (M) och Elise Benjaminsson (M) har i en motion föreslagit att en 
bro för gång- och cykeltrafik skall byggas över Storån i Sätila och att finansiering 
av den föreslagna bron hanteras i budgetprocessen för 2023. 

Kommundirektören har, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 38 § 1 stycket 
och kommunstyrelsens delegationsordning I 11, beslutat remittera motionen till 
teknik- och servicenämnden. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad  18 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att det anläggs en gångbro över 
Storån i Sätila. Varken planprogrammet för området eller detaljplan för Smälteryd, 
Lygnersvider 1:29 är beslutade. Kommunstyrelsen har ännu inte hanterat miljö-
nämndens förslag om anläggandet av en bro över Storån. I dagsläget saknar tek-
nik- och servicenämnden förutsättningar att ta fram en rättvisande kalkyl för en 
gångbro. 

Härmed anses motionen besvarad.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) yrkar bifall till förslaget. 
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till att det 
anläggs en gångbro över Storån i Sätila. Varken planprogrammet för området eller 
detaljplan för Smälteryd, Lygnersvider 1:29 är beslutade. Kommunstyrelsen har 
ännu inte hanterat miljönämndens förslag om anläggandet av en bro över Storån. I 
dagsläget saknar teknik- och servicenämnden förutsättningar att ta fram en rättvi-
sande kalkyl för en gångbro. 

Härmed anses motionen besvarad.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 132/2022   Dnr: TSN 2022-644 

Översyn av reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet - re-
missvar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ser positivt på det framtagna förslaget till reglemente 
för trygghets- och säkerhetsrådet. Översynen har resulterat i ett förslag till regle-
mente som på ett både bredare och tydligare sätt än idag beskriver rådets syfte, 
uppgifter och arbetsformer.  

 

Ärendet 
Reglementet för trygghets- och säkerhetsråd är från 2015 och behöver ses över. 
Vid översyn av reglemente för andra råd i kommunen, har uppmärksammats att 
både rollen och uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Översyn behövs även 
med anledning av att kommunen inom sitt geografiska område, enligt förslag till ny 
lagstiftning från och med nästa år, ska ansvara för samordningen av det brottsföre-
byggande arbetet. Kommunledningskontoret har nu tagit fram ett nytt förslag till 
reglemente. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 oktober 2022, § 254, beslutat skicka 
ut förslaget på remiss till bland annat teknik- och servicenämnden. Yttranden ska 
vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 30 december 2022. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ser positivt på det framtagna förslaget till reglemente 
för trygghets- och säkerhetsrådet. Översynen har resulterat i ett förslag till regle-
mente som på ett både bredare och tydligare sätt än idag beskriver rådets syfte, 
uppgifter och arbetsformer. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ser positivt på det framtagna 
förslaget till reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet. Översynen har resulte-
rat i ett förslag till reglemente som på ett både bredare och tydligare sätt än idag 
beskriver rådets syfte, uppgifter och arbetsformer. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 
Kommunledningskontoret 

________ 
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§ 133/2022   Dnr: TSN 2022-573 

Sammanträdestider 2023 - revidering 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Reviderade sammanträdestider för 2023 godkänns. 

 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har den 13 oktober 2022, § 120, godkänt sammanträ-
destider för både nämnd och arbetsutskott under 2022. 

Behov av revidering finns då några av tiderna sammanfaller med andra möten och 
utbildningspass som inte tidigare varit kända. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderade sammanträdestider för 2023 godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att reviderade sammanträdestider för 2023 godkänns. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunledningskontoret för kännedom. 

________ 

 

 


