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§ 230/2020 Dnr 2020-401 003  

Förslag till svar på remiss på bostadsförsörjningsprogram för  
Härryda kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun tillstyrker Förslag på Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 
för Härryda kommun, remisshandling 2020-06-25. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
______________________  _________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson   
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Marks kommun har som remissinstans tillsänts Förslag på bostads- 
försörjningsprogram 2021-2025 för Härryda kommun, samt dess bilagor, som 
en remisshandling 2020-06-25.  

Ärendets behandling 
Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande, den 9 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun tillstyrker Förslag på Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 
för Härryda kommun, remisshandling 2020-06-25. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun tillstyrker Förslag på Bostads- 
försörjningsprogram 2021-2025 för Härryda kommun, remisshandling 2020-
06-25.  
 
Förslaget antas.  

Expedieras till: 
Härryda kommun, samhallsbyggnad@harryda.se  
 

________________ 
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§ 232/2020 Dnr 2020-486 054 

Upphandling av skrivare 

Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende skrivare godkänns. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
______________________  _________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson   
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Under slutet av år 2020 löper några av kommunens leasingavtal för skrivare 
ut. För att kunna köpa in Skrivare och tillhörande tjänster på ett med lagen 
om offentlig upphandling (LOU) förenligt sätt krävs ett nytt ramavtal. Upp-
handlingsenheten har med anledning av det förberett upphandlingsdokument 
för en upphandling som syftar till att träffa ett ramavtal för skrivare och tillhö-
rande tjänster. 
 
Det beräknade upphandlingsvärdet uppgår till 11 000 000 kr över fyra 
(4) år. 
 
Upphandlingen genomför tillsammans med Marks Bostad AB, Mark Kraftvärme 
AB och Bollebygds kommun. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande, den 28 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna upp-
handlingsdokumentet.  

Dagens sammanträde 
Upphandlare Filip Berndtsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet avseende skrivare god-
känns.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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