
 Sida 1(40) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10 

Tid:   kl. 13:30 – 16:30, Paus 14:30-14:40 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (L) Paul Brusk 
 (M) Caj Swedberg, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD), § 13 
 (KD) Per-Olof Hermansson, kl. 13.35 – 16.10, § 14-31 
 (C) Kent Persson 
   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen 
(S) Tuula Vähäniemi 
(C) Jessica Carlund 
(M) Caj Swedberg 
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 13-31 
 Anna Dansund Upphandlare § 14-27 
 Bianca Vähi Upphandlare § 14-27 
 Martin Bertilsson Upphandlingschef § 14-27 
 Thomas Österberg Enhetschef lokalför-

sörjning 
§ 14 

 Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 14 
 Katja Drugge Förvaltare § 15-27 
 Ellinor Svan Åhman Dietist § 28 
 Tomas Arvidsson Verksamhetschef 

lokalförsörjning 
§ 15-31 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
kost- och städ 

§ 28-31 

 Robert Van Helsing Tf. verksamhetschef 
verksamhetsservice 

§ 31 

 Katarina Lindgren Förvaltningsekonom § 29-31 
 Catarina Modin Nämndsekreterare § 13-31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-02-15, kl. 08:30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 13-31 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Pär-Erik Johansson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Instans 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-02-10, § 13-31 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-02-15 Datum för anslags 

nedtagande 2022-03-09 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 13 

Upphandling Avfallshantering kommunala fastigheter och 
bostäder 2022  

§ 14 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Bygg § 15 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll -Data § 16 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - El § 17 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Kyla § 18 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Larm § 19 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Ventilation § 20 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Mark § 21 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Måleri § 22 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Papptak § 23 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Plåt § 24 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Rör § 25 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Svetsning och 
rostfritt smide 

§ 26 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Golv § 27 

Måltidsprogram för Marks kommun § 28 

Slutredovisning, projekt 13701 Överföringsledning Skene-
Berghem 

§ 29 

Slutredovisning, projekt 13373 GCM Berghem-Skene § 30 

Årsredovisning 2021 § 31 

________ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13/2022 

Anmälan och prövning av jäv 

Dagens sammanträde 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14/2022   Dnr: TSN 2021-302 

Upphandling Avfallshantering i kommunala fastigheter och bo-
städer 2022 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling Avfallshantering i kommunala fastigheter och bostäder 2022 god-
känns. 

 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Avfallshantering i kommu-
nala fastigheter och bostäder. Marks bostads AB är med på detta avtal. Upphand-
lingsförfarandet är öppet förfarande. 

Avtalet omfattar insamling, transport och omhändertagande av avfall från fastig-
heter och bostäder. Avfallet gäller förpackningar, kontorspapper samt farligt avfall 
med tömning på regelbunden basis och på avrop.  

Värdet beräknas uppgå till 7 800 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive förläng-
ningsoptioner, exkl. mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen under den 
sammanlagda avtalstiden är 11 000 000 SEK. Detta värde utgör ramavtalets takvo-
lym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller 
om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att häva 
ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag garan-
teras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med en entreprenör för att 
täcka behovet av avfallshantering för Marks kommuns verksamheter samt inom det 
kommunala bostadsbolagets bestånd. Genom upphandlingen tas hänsyn till tre av 
den regionala avfallsplanens fyra mål inom målområdet som handlar om sortering 
av avfall. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris.  

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjning och Marks bostads AB samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 januari 2022. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling Avfallshantering i kommunala fastigheter och bostäder 2022 god-
känns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandling Avfallshantering i kommunala fastigheter och 
bostäder 2022 godkänns. 

Förslaget antas. 

________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15/2022   Dnr: TSN 2022-13 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Bygg 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling Löpande fastighetsunderhåll – Bygg godkänns. 

 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Bygg för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Mark Kraftvärme AB är 
med på detta avtal. Entreprenadformen är totalentreprenad enligt ABT 06. Avtals-
perioden är två år, med beräknad avtalsstart 2022-06-01. Det finns en möjlighet 
att förlänga avtalet med maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 130 800 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 163 500 000 SEK vilket utgör ramavtalets 
takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym 
eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att 
häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag 
garanteras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det bygg. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens be-
hov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphand-
lingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll – Bygg godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten 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 Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling Löpande fastighetsunderhåll – Bygg och finner att så 
sker. 

________ 
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§ 16/2022   Dnr: TSN 2022-7 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Data 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling Löpande fastighetsunderhåll – Data godkänns. 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Data för underhållsarbete. Entreprenadformen är totalentreprenad enligt ABT 
06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 2022-06-01. Det finns en 
möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 5 000 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 6 300 000 SEK vilket utgör ramavtalets takvo-
lym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller 
om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att häva 
ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag garan-
teras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det data. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens be-
hov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphand-
lingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll – Data godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten 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 Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling Löpande fastighetsunderhåll – Data och finner att så 
sker. 

________ 
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§ 17/2022   Dnr: TSN 2022-8 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - El 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling Löpande fastighetsunderhåll – El godkänns. 

 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll El för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Mark Kraftvärme AB är 
med på detta avtal. Entreprenadformen är totalentreprenad enligt ABT 06. Avtals-
perioden är två år, med beräknad avtalsstart 2022-06-01. Det finns en möjlighet 
att förlänga avtalet med maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 31 800 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 40 000 000 SEK vilket utgör ramavtalets 
takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym 
eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att 
häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag 
garanteras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det el. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens behov 
uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphandlingen 
ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll – El godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten 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 Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling Löpande fastighetsunderhåll – El och finner att så sker. 

________ 
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§ 18/2022   Dnr: TSN 2022-10 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Kyla 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandlingen av Löpande fastighetsunderhåll – Kyla godkänns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Kyla för underhållsarbete och mindre nybyggnationer.  Entreprenadformen är 
totalentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 
2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader 
vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 4 500 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 5 700 000 SEK vilket utgör ramavtalets takvo-
lym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller 
om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att häva 
ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag garan-
teras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det kyla. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens behov 
uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphandlingen 
ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Kyla godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten 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 Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Kyla och finner att så 
sker. 

________ 
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§ 19/2022   Dnr: TSN 2022-11 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Larm 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Larm godkänns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Larm för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Entreprenadformen är 
totalentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 
2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader 
vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 6 500 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 8 100 000 SEK vilket utgör ramavtalets takvo-
lym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller 
om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att häva 
ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag garan-
teras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det larm. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens be-
hov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphand-
lingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Larm godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten 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 Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Larm och finner att så 
sker. 

________ 
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§ 20/2022   Dnr: TSN 2022-12 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Ventilation 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll - Ventilation godkänns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Ventilation för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Entreprenadfor-
men är totalentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad av-
talsstart 2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 
månader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 20 500 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 26 000 000 SEK vilket utgör ramavtalets 
takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym 
eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att 
häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag 
garanteras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det ventilation. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens 
behov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphand-
lingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Ventilation godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 



Sida 19(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Ventilation och finner 
att så sker. 

________ 

 

 

 

  



Sida 20(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21/2022   Dnr: TSN 2022-14 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Mark 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandlingen av Löpande fastighetsunderhåll – Mark godkänns. 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Mark för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Entreprenadformen är 
totalentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 
2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader 
vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 42 000 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 52 000 000 SEK vilket utgör ramavtalets 
takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym 
eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att 
häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag 
garanteras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det mark. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens be-
hov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphand-
lingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Mark godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 



Sida 21(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Mark och finner att så 
sker. 

________ 

 

 

 

 

  



Sida 22(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22/2022   Dnr: TSN 2022-15 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll  - Måleri 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll - Måleri godkänns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Måleri för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Mark Kraftvärme AB är 
med på detta avtal. Entreprenadformen är totalentreprenad enligt ABT 06. Avtals-
perioden är två år, med beräknad avtalsstart 2022-06-01. Det finns en möjlighet 
att förlänga avtalet med maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 20 740 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 26 000 000 SEK vilket utgör ramavtalets 
takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym 
eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att 
häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag 
garanteras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det måleri. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens be-
hov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphand-
lingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Måleri godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 



Sida 23(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Måleri och finner att så 
sker. 

________ 

 

 

  



Sida 24(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23/2022   Dnr: TSN 2022-16 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Papptak 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandlingen av Löpande fastighetsunderhåll - Papptak godkänns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Papptak för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Entreprenadformen 
är totalentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtals-
start 2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 må-
nader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 4 500 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 5 700 000 SEK vilket utgör ramavtalets takvo-
lym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller 
om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att häva 
ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag garan-
teras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det papptak. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens 
behov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphand-
lingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Papptak godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 



Sida 25(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Papptak och finner att 
så sker. 

________ 

 

 

 

  



Sida 26(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24/2022   Dnr: TSN 2022-17 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Plåt godkänns 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll - Plåt godkänns. 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Plåt för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Entreprenadformen är to-
talentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 
2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader 
vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 6 000 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 7 500 000 SEK vilket utgör ramavtalets takvo-
lym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller 
om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att häva 
ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag garan-
teras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det plåt. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens behov 
uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphandlingen 
ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Plåt godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 



Sida 27(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Plåt och finner att så 
sker. 

________ 

 

 

 

  



Sida 28(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25/2022   Dnr: TSN 2022-18 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll - Rör  

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll - Rör godkänns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Rör för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Entreprenadformen är to-
talentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 
2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader 
vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 15 600 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 19 500 000 SEK vilket utgör ramavtalets 
takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym 
eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att 
häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag 
garanteras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det rör. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens behov 
uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphandlingen 
ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Rör godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 



Sida 29(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Rör och finner att så 
sker. 

________ 

 

 

 

  



Sida 30(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26/2022   Dnr: TSN 2022-19 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll  - Svetsning och 
rostfritt smide. 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandlingen av Löpande fastighetsunderhåll - Svetsning och rostfritt smide god-
känns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Svetsning och rostfritt smide för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. 
Entreprenadformen är totalentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, 
med beräknad avtalsstart 2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet 
med maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 2 400 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 3 000 000 SEK vilket utgör ramavtalets takvo-
lym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym eller 
om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att häva 
ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag garan-
teras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det svetsning och rostfritt smide. Målet är även att uppnå en god affär för alla par-
ter där kommunens behov uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen till-
varatas. I upphandlingen ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Svetsning och rostfritt smide god-
känns. 



Sida 31(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Svetsning och rostfritt 
smide och finner att så sker. 

________ 

 

 

 

  



Sida 32(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27/2022   Dnr: TSN 2022-9 

Upphandling Löpande fastighetsunderhåll - Golv 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Golv godkänns.  

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Löpande fastighetsunder-
håll Golv för underhållsarbete och mindre nybyggnationer. Entreprenadformen är 
totalentreprenad enligt ABT 06. Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 
2022-06-01. Det finns en möjlighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader 
vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 15 100 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 18 700 000 SEK vilket utgör ramavtalets 
takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym 
eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att 
häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag 
garanteras inte. 

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med rangordning inom områ-
det golv. Målet är även att uppnå en god affär för alla parter där kommunens behov 
uppfylls på ett rättssäkert sätt och där konkurrensen tillvaratas. I upphandlingen 
ställs kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 
hänsyn till pris och kvalitet. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 
kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda verksam-
heters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd mellan 
personal från Lokalförsörjningen, Gata/park och VA samt inköpsenheten i Marks 
kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 31 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Golv godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 



Sida 33(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) förslag om 
att godkänna upphandling av Löpande fastighetsunderhåll – Golv och finner att så 
sker. 

________ 

 

 

  



Sida 34(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-02-10   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28/2022   Dnr: TSN 2020-417 622 

Måltidsprogram för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Måltidsprogram för Marks kommun antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Kostverksamheten har 2021 arbetat med att ta fram ett styrdokument utifrån upp-
drag från Kf § 142/2019. Styrdokumentet ska klargöra hur maten som serveras i 
Marks kommuns skolor och äldreboenden ska vara och upplevas. Hösten 2020 kom 
uppdraget till kost- och städverksamheten från teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott. Arbetet har resulterat i ett utkast till måltidsprogram, som följer mot-
ionens intentioner samt i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för styrdokument. 
Arbetet har utförts förvaltningsövergripande genom en arbetsgrupp med represen-
tanter från köpande förvaltningar och omfattar även förskola och gymnasiet. Möten 
har hållits med förvaltningsledningarna. Dialog kring programmets innehåll har förts 
med hållbarhetsteamet och kommunledningskontoret. Projektledare har varit kost-
verksamhetens dietist, med hjälp av övrig ledning inom kostverksamheten. Ar-
betsinsatsen har utförts genom prioritering av tid, då inga särskilda medel avsatts.  

September 2021 fattades beslut av teknik- och servicenämndens arbetsutskott att 
skicka utkastet för måltidsprogrammet på remissrunda för hörande av barn- och ut-
bildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen samt det 
kommunala pensionärsrådet. Barn- och unga har involverats och getts möjlighet att 
ge synpunkter via matråd som hållits mellan september och november. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Måltidsprogram för Marks kommun antas. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Måltidsprogram för Marks kommun antas.  

Förslaget antas. 

________ 
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§ 29/2022   Dnr: TSN 2017-107 312 

Slutredovisning, projekt 13701 Överföringsledning Skene-Berg-
hem 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Slutredovisningen av projekt 13701, Överföringsledning Skene-Berghem godkänns i 
sin helhet 

Ärendet 

Beskrivning av projekt 

Utbyggnad av överföringsledning mellan Skene och Berghem vilken ersatt tidigare 
vatten- och spillavloppsledningar som låg i Viskan. De nya ledningarna har samord-
nats med utbyggnad av GC-väg mellan Skene och Berghem. Totalt är sträckan 
ca 2,8 km. 

Avgränsningar 

Avser vatten- och spillvattenledningar mellan Skene avloppsreningsverk och Berg-
hems järnvägsstation. Projektet innefattade inte UV-ljus. 

Syfte 

Syftet med projektet har varit att få ett stabilt ledningsnät, ersätta bristfälliga led-
ningar i Viskan och minimera risken för att å-vatten kan komma in i vattenled-
ningen samt att orenat avloppsvatten läcker ut i Viskan. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 3 februari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Slutredovisningen av projekt 13701, Överföringsledning Skene-Berghem godkänns i 
sin helhet. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att slutredovisningen av projekt 13701, Överföringsledning 
Skene-Berghem godkänns i sin helhet. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 30/2022   Dnr: TSN 2017-107 312 

Slutredovisning, projekt 13373 GCM Berghem-Skene 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Slutredovisningen av projekt 13373, GCM Berghem-Skene godkänns i sin helhet. 

Ärendet 

Beskrivning av projekt 

Projektet innefattade nybyggnation av gång- och cykelväg mellan Skene och Berg-
hem. Projektet samordnades med projektet Överföringsledning Skene-Berghem 
13701. 

Avgränsningar 

Sträckan mellan Hedbovägen i Skene och Berghems station. Plankorsning samt pa-
nelstängsel ingick ej i projektet. Dessa blir en senare driftkostnad då anläggning-
arna tillhör Trafikverket. 

Syfte 

Att skapa en säkrare trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna och samtidigt knyta 
samman Berghem med Skene. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 3 februari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Slutredovisningen av projekt 13373, GCM Berghem-Skene godkänns i sin helhet. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att slutredovisningen av projekt 13373, GCM Berghem-Skene 
godkänns i sin helt. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 31/2022   Dnr: TSN 2021-598 

Årsredovisning 2021 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Årsrapport 2021 för teknik- och servicenämnden godkänns 

Årsredovisning VA 2021 godkänns 

Årsredovisning Avfall 2021 godkänns 

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13701 – Överföringsledning Skene – 
Berghem godkänns 

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13373 – GC-väg Berghem – Skene 
godkänns 

Teknik- och servicenämnden noterar att prognosen för projekt 12264 - Nybyggnad 
Kinna resecentrum inklusive cykelgarage överskrider beslutad budget med knappt 2 
mnkr. 

Teknik- och servicenämnden noterar även att projekt 13740 Överföringsledning 
Hajom-Hajomskrysset (inklusive lokalnät) överskrider den beslutade budgeten med 
drygt 7 mnkr. 

Framställan till kommunstyrelsen 
Överföring av investeringsanslag 

Investeringsanslag enligt tabell nedan överförs till år 2022 

Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt Ombudgetering 
(tkr) 

13550 Utbyggnad VA-ledning Almered 7 575 
13567 VA-sanering Kvarnvägen-Skördegatan 11 731 
13576 Risäng VV ombyggnad lågreservoar & process 8 346 
13594 Processförnyelse Skene ARV 381 
13595  Nybyggnation Björketorps ARV 653 
13597 Renovering bassänger, byggnader Skene ARV 4 277 
13598 Ny och ombyggnad Skene vattenverk 2 535 
13730 Överföringsledning Sätila-Flohult-Dyrenäs 3 591 
12257 Nybyggnad Lyckeskolan 3 500 
12265 UH och lokalkompletteringar Kinnaborg VC 3 134 

Summa ombudgeteringar 45 723 
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Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde ta 
fram en särskild skrivelse för begäran om utökad budget för underhåll inom lokal-
försörjning och gata/park. 

 

Ärendet 
Nämndens årsrapport utgör ett viktigt underlag till Marks kommuns årsredovisning. 
Nämnden ska följa upp och analysera verksamhetens resultat utifrån risk och vä-
sentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklings-
områden och händelser som ska rapporteras. Årsrapporten ska vara kort och koncis 
och innehålla mätresultat men framförallt analys, slutsatser och kommentarer som 
förklarar resultatet och vad det betyder (effekter och nytta) för i första hand individ 
och samhälle. 

Teknik- och servicenämnden har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 
2021 i enlighet med de anvisningar som kommunstyrelsen har utformat. 

Årsredovisningen omfattar uppföljning av verksamhet, personal och ekonomi men 
även övrig uppföljning i enlighet med vad som framkommit i anvisningar samt 
nämndplaner. 

De taxefinansierade verksamheterna vatten- och avloppsförsörjning och avfallshan-
tering kompletteras sedan 2007 med en egen årsredovisning. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 27 januari 2022. 

Upprättat förslag till årsrapport 2021. 

Årsredovisning VA 2021 

Årsredovisning Avfall 2021 

Slutredovisning projekt 13701 – Överföringsledning Skene-Berghem 

Slutredovisning projekt 13373 – GC-väg Berghem-Skene 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsrapport 2021 för teknik- och servicenämnden godkänns 

Årsredovisning VA 2021 godkänns 

Årsredovisning Avfall 2021 godkänns 

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13701 – Överföringsledning Skene – 
Berghem godkänns 
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Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13373 – GC-väg Berghem – Skene 
godkänns 

Teknik- och servicenämnden noterar att prognosen för projekt 12264 - Nybyggnad 
Kinna resecentrum inklusive cykelgarage överskrider beslutad budget med knappt 2 
mnkr. 

Teknik- och servicenämnden noterar även att projekt 13740 Överföringsledning 
Hajom-Hajomskrysset (inklusive lokalnät) överskrider den beslutade budgeten med 
drygt 7 mnkr. 

Framställan till kommunstyrelsen 
Överföring av investeringsanslag 

Investeringsanslag enligt tabell nedan överförs till år 2022 

Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt Ombudgetering 
(tkr) 

13550 Utbyggnad VA-ledning Almered 7 575 
13567 VA-sanering Kvarnvägen-Skördegatan 11 731 
13576 Risäng VV ombyggnad lågreservoar & process 8 346 
13594 Processförnyelse Skene ARV 381 
13595  Nybyggnation Björketorps ARV 653 
13597 Renovering bassänger, byggnader Skene ARV 4 277 
13598 Ny och ombyggnad Skene vattenverk 2 535 
13730 Överföringsledning Sätila-Flohult-Dyrenäs 3 591 
12257 Nybyggnad Lyckeskolan 3 500 
12265 UH och lokalkompletteringar Kinnaborg VC 3 134 

Summa ombudgeteringar 45 723 

 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kent Persson (C) med instämmande av Bo Petersson (S) och Paul Brusk (L) föreslår 
som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde ta fram 
en särskild skrivelse för begäran om utökad underhållsbudget för investeringar om 
totalt 10 mnkr, varav 5 mnkr till lokalförsörjning och 5 mnkr till gata/park. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Årsrapport 2021 för teknik- och servicenämnden godkänns 
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Årsredovisning VA 2021 godkänns 

Årsredovisning Avfall 2021 godkänns 

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13701 – Överföringsledning Skene – 
Berghem godkänns 

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13373 – GC-väg Berghem – Skene 
godkänns 

Teknik- och servicenämnden noterar att prognosen för projekt 12264 - Nybyggnad 
Kinna resecentrum inklusive cykelgarage överskrider beslutad budget med knappt 2 
mnkr. 

Teknik- och servicenämnden noterar även att projekt 13740 Överföringsledning 
Hajom-Hajomskrysset (inklusive lokalnät) överskrider den beslutade budgeten med 
drygt 7 mnkr. 

Framställan till kommunstyrelsen 
Överföring av investeringsanslag 

Investeringsanslag enligt tabell nedan överförs till år 2022 

Projekt-
nummer 

Investeringsprojekt Ombudgetering 
(tkr) 

13550 Utbyggnad VA-ledning Almered 7 575 
13567 VA-sanering Kvarnvägen-Skördegatan 11 731 
13576 Risäng VV ombyggnad lågreservoar & process 8 346 
13594 Processförnyelse Skene ARV 381 
13595  Nybyggnation Björketorps ARV 653 
13597 Renovering bassänger, byggnader Skene ARV 4 277 
13598 Ny och ombyggnad Skene vattenverk 2 535 
13730 Överföringsledning Sätila-Flohult-Dyrenäs 3 591 
12257 Nybyggnad Lyckeskolan 3 500 
12265 UH och lokalkompletteringar Kinnaborg VC 3 134 

Summa ombudgeteringar 45 723 

 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Perssons (C), Pe-
terssons (S) och Brusks (L) tilläggsförslag om att förvaltningen får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde ta fram en särskild skrivelse för begäran om utökad un-
derhållsbudget för investeringar om totalt 10 mnkr, varav 5 mnkr till lokalförsörj-
ning och 5 mnkr till gata/park. 

________ 


