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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-03-17 

Tid:   kl. 13:30 – 16:45, Paus 15:00 – 15:15 

Plats: 
 

 Vävsalen 

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

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(M) Tomas Ekberg 
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 32-43 
 Bianca Vähi Upphandlare § 34 
 Viktor Larsson Projektledare § 34 
 Anna Dansund Upphandlare § 35 
 Anders Rehbinder Enhetschef 

gata/park 
§ 35 

 Maria Granieri Enhetschef utred-
ning/marknad 

§ 36 

 Markus Hagman Trafikingenjör § 37-38 
 Christer Lundenius Handläggare  § 39 
 Stefan Gabrielsson Projektledare § 41 
 Annika Lennhager Lokalstrateg § 42 
 Jenny Forsberg Verksamhetschef 

teknik 
§ 34-39 

 Christina Rillnert  Administrativ  
assistent 

§ 32-40 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 41-43 

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-03-22, kl 16.00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 32-43 

Christina Rillnert § 32-40/Catarina Modin § 41-43 

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 
2022-03-17, § 32-43 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-03-23 Datum för anslags 

nedtagande 2022-04-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 32 

Anmälan och prövning av jäv § 33 

Upphandling anläggningstjänster VA-ledningar, vägar/GC-
vägar, annat anläggningsarbete 

§ 34 

Upphandling av Beläggningsarbeten ref.nr 21/136 § 35 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörj-
ning - utökning inom Ubbhult 

§ 36 

Medborgarförslag om farthinder på Gästgivaregatan, Skene § 37 

Kommunalt särskilt driftsbidrag § 38 

Policy och riktlinjer för exploatering av jordbruksmark - re-
missyttrande 

§ 39 

Näringslivspolicy - remissvar § 40 

Skolprojekt i Skene - begäran om byggstart för etapp 1 § 41 

Kommentarer på granskning av fastighetsunderhåll och hy-
ressättning 

§ 42 

Deltagande i Förenkla - helt enkelt § 43 
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§ 32/2022     

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Deltagande i ”Förenkla helt enkelt” 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Deltagande i ”Förenkla helt enkelt” 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 33/2022 

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

________ 
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§ 34/2022   Dnr: TSN 2022-26 

Upphandling anläggningstjänster VA-ledningar, vägar/GC-
vägar, annat anläggningsarbete 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling Anläggningstjänster VA-ledningar, vägar/GC-vägar, annat anlägg-
ningsarbete godkänns. 

 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande kommunens behov avse-
ende arbeten i kommunala fastigheter, infrastruktur för mark- och VA förenat med 
detta om inte annat framgår av respektive avrop, samt anläggningar och exploate-
ringsområden, och dylikt. Upphandlingen avser ramavtal. 

Ramavtalet består av ett antal objekt där underhålls- och förnyelsearbete ska ske 
inom Marks kommun. 

Entreprenadformen är utförandeentreprenad enligt AB 04/totalentreprenad enligt 
ABT 06 samt ska även kunna avropas med samarbetsformen Partnering vid behov. 
Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 2022-05-31. Det finns en möj-
lighet att förlänga avtalet med maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen.  

Värdet beräknas uppgå till cirka 120 000 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 150 000 000 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. 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. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 



Sida 8(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-03-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Upphandling anläggningstjänster VA-ledningar, vägar/GC-vägar, annat anlägg-
ningsarbete godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen och inköpsenheten redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets kan anta Johanssons (M) yrkande 
som innebär att upphandling av anläggningsmaskintjänster VA-ledningar, 
vägar/GC-vägar och annat anläggningsarbete godkänns och finner att så sker. 

________ 
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§ 35/2022   Dnr: TSN 2021-616 

Upphandling av Beläggningsarbeten ref.nr 21/136 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Beläggningsarbeten godkänns.  

 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande beläggningsarbeten. Entre-
prenadformen är en utförande entreprenad enligt AB 04. 
Avtalstiden är två är med beräknad avtalsstart 2022-05-06. Det finns en möjlighet 
att förlänga avtalet med maximalt 12 månader vid högst 2 tillfällen 

Värdet beräknas uppgå till cirka 100 000 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive 
förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen un-
der den sammanlagda avtalstiden är 130 000 000 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 

Målet för upphandlingen har varit att säkerställa att kommunen kan följa belägg-
ningsplanerna så att Marks kommun har säkra och trygga gator. För att få ett 
bättre avtal så har vi i denna upphandling utfört en entreprenadupphandling enligt 
AB 04. Verksamheten har tagit in en extern konsult för att säkerställa att vi har den 
kunskap som krävs för att få ett så bra avtal som möjligt.  

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 kva-
litets-, miljö-, arbetsmiljö och säkerhetskrav. 

Utvärderingsmetod 

Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga i förhållandet till utvärderings-
grunden lägsta pris kommer att antas enligt 16 kap 1 § punkt 3 LOU. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av beläggningsarbeten godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen och inköpsenheten redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets kan anta Johanssons (M) yrkande 
som innebär att upphandling av beläggningsarbeten godkänns och finner att så 
sker. 

________ 
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§ 36/2022   Dnr: TSN 2022-132 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
- utökning inom Ubbhult 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult enligt kartbilagor och fas-
tighetsförteckning daterade 2022-03-04 fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Ärendet 
Teknik- och serviceförvaltningen planerar att bygga ut kommunal vatten- och av-
loppsförsörjning i området öster om väg 1614 i Ubbhult och behöver utöka verk-
samhetsområden för vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige beslutade 
VA-planen ligger till grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och avloppsför-
sörjning och anger de utpekade VA-utbyggnadsområdena. Det är endast inom verk-
samhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan gäller. 

Utökning av verksamhetsområde i Ubbhult omfattar 18 fastigheter som till övervä-
gande delen består av bebyggda fastigheter. Området ligger i anslutning till befint-
ligt verksamhetsområde i Ubbhult och är utpekat som VA-utbyggnadsområde i VA-
planen beslutad av kommunfullmäktige. Även i planprogrammet som antogs 2016 
av kommunstyrelsen föreslås tätare bebyggelse i Ubbhult. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 mars 2022. 

Upprättade kartbilagor och fastighetsförteckning, daterade 4 mars 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Ubbhult enligt kartbilagor och fas-
tighetsförteckning daterade 2022-03-04 fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Ubbhult 
enligt kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 2022-03-04 fastställs och fin-
ner att så sker. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 



Sida 12(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-03-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige 
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§ 37/2022   Dnr: TSN 2021-542 

Medborgarförslag om farthinder på Gästgivaregatan, Skene 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden arbetar med frågan om trafiksäkerheten på Gästgiva-
regatan. De exakta lösningarna kommer att beslutas utifrån den trafiksituation som 
detaljplanen och tillbyggnaden av skolan medför. 

 

Ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag: 

Hej! 

Jag föreslår att Marks kommun beslutar att bygga ytterligare två farthinder på 
Gästgivaregatan i Skene, mellan Vintergatan och Sjuhäradsgatan. 

Teknik- och servicenämnden är medveten om att trafiksituationen kan förbättras på 
Gästgivaregatan. I projekteringsarbetet för ett arbete med vatten- och avlopp (VA) 
som planeras till 2023 såg man samordningsvinster för arbetena med gata respek-
tive VA. Detta resulterade i att man projekterade även för en delvis ombyggnation 
av gatan 2023.  

Efter att projekteringarna slutförts påbörjades ett detaljplanearbete för de delar av 
Gästgivaregatan som ligger i anslutning till Ängskolan och Tingvallaskolan. Det pri-
mära syftet är att bygga ut Ängskolan. I det arbetet ser man även över gatans 
funktion och trafiksäkerheten. 

Detta innebär att teknik- och servicenämnden kan komma att behöva omvärdera 
de projekterade trafiklösningarna utifrån hur detaljplanen påverkar förutsättning-
arna. Teknik- och serviceförvaltningen har deltagit i förvaltningsövergripande sam-
tal rörande arbetet med detaljplanen. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden arbetar med frågan om trafiksäkerheten på Gästgiva-
regatan. De exakta lösningarna kommer att beslutas utifrån den trafiksituation som 
detaljplanen och tillbyggnaden av skolan medför. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) yrkar bifall. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) yrkande 
som innebär att teknik- och servicenämnden arbetar med frågan om trafiksäker-
heten på Gästgivaregatan. De exakta lösningarna kommer att beslutas utifrån den 
trafiksituation som detaljplanen och tillbyggnaden av skolan medför och finner att 
så sker. 

Förslag till beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 38/2022   Dnr: TSN 2022-138 

Kommunalt särskilt driftsbidrag 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen prövar frågan om Ram-
sjöns samfällighetsförenings ansökan uppfyller villkoren för bidrag enligt Kommu-
nala bidrag för enskild väghållning, KFS 318.2, § 32 och därmed kan erhålla bidrag 
från kommunstyrelsen. 

 

Ärendet 
Marks kommun mottog 2021-04-06 från statsbidragsberättigade Ramsjöns väg-
samfällighet, en ansökan om kommunalt särskilt driftsbidrag för enskild väg med 
statsbidrag, TSN 2021-163 3181-1. Då åtgärden skulle utföras under 2021 var an-
sökan inkommen för sent enligt Marks kommuns Kommunal författningssamling Kf 
1989-08-22, § 198, KFS 318.2 paragraf 13: 

§ 13 

Ansökan om byggnads-eller särskilt driftbidrag skall insändas till gatunämnden sen-
ast den 1 december året före bidragsåret. Gatunämnden beslutar om inom vilken 
tid beviljat bidrag skall utnyttjas. 

Samfälligheten informerades om att kommunen därför inte kunde lova ett bidrag, 
men om pengar fanns kvar i budget för år 2021 efter att alla som sökt i tid fått sina 
bidrag kunde ett beslut om undantag från reglerna övervägas.  

För år 2021 räckte budgeten inte för att ge fullt bidrag till alla som sökt särskilt 
driftsbidrag i rätt tid och i övrigt uppfyllt reglerna utan dessa fick sina bidrag sänkta 
med cirka 2 %. Det bör tilläggas att teknik- och serviceförvaltningens budget gick 
med underskott varför budgeten för vägbidrag inte kunde överskridas. Denna möj-
lighet undersöktes av budgetansvarig chef och ekonom. När det fastslagits att inga 
medel fanns kvar beslutades om avslag på ansökan. 

Samfälligheten har uppgett att de belastas av mycket trafik som besöker Ramhulta-
fallen och har haft en ökad belastning av besökstrafik under pandemin. Turistnäring 
är en del av näringslivet. Det finns ett tillägg i Marks kommuns Kommunal författ-
ningssamling Kf 1989-08-22, § 198, KFS 318.2 som innehåller paragraf 32: 

Tillägg  

§ 32 Utöver bidrag enligt ovan kan, efter särskilt beslut i kommunstyrelsen, bidrag 
lämnas till väg som är av väsentlig betydelse för näringslivet. 
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Vid sökning i arkiv har handläggare inte kunnat hitta något fall där paragraf 32 har 
prövats. Det finns således ingen vägledning för tillämpningen. Teknik- och service-
förvaltningen har därför samrått med kommunledningskontoret och näringslivskon-
toret.  

Kommunledningskontoret ställde sig positiva att pröva frågan i KS om ansökan kan 
beslutas erhålla bidrag i enlighet med § 32. Det konstaterades att bidraget rimligen 
belastar kommunreserven.  

Näringslivskontoret bekräftade att de rapporter som finns visar på ökad besöks-
verksamhet för Ramhultafallet och andra liknande besöksmål under pandemin. Man 
räknar med att det kommer vara fortsatt högre besöksfrekvens efter pandemin än 
innan. Inga exakta siffror finns dock. 

För kommunalt särskilt driftsbidrag till enskild väg med statsbidrag gäller att: sam-
fällighet kan beviljas få maximalt 15 % av den bidragsgrundande summan i Trafik-
verkets kostnadsberäkning. 

Verkligt bidrag beräknas utifrån Trafikverkets besiktningsprotokoll. Om verklig kost-
nad understiger den beräknade summan blir bidraget proportionerligt lägre men 
kan alltså inte överstiga den fastslagna maxnivån. 

För aktuell ansökan gäller att Ramsjöns samfällighet enligt denna bidragsmodell 
skulle erhållit 48 000 kr inklusive moms. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen prövar frågan om Ram-
sjöns samfällighetsförenings ansökan uppfyller villkoren för bidrag enligt Kommu-
nala bidrag för enskild väghållning, KFS 318.2, § 32 och därmed kan erhålla bidrag 
från kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och det faktum att det i tjäns-
teskrivelsen under rubriken förslag till beslut fallit bort en siffra efter KFS 318.2, §. 

Rätt ska vara följande: KFS 318.2, § 32. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden föreslår att kommunstyrelsen 
prövar frågan om Ramsjöns samfällighetsförenings ansökan uppfyller villkoren för 
bidrag enligt Kommunala bidrag för enskild väghållning, KFS 318.2, § och därmed 
kan erhålla bidrag från kommunstyrelsen och finner att så sker. 
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Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 39/2022   Dnr: TSN 2022-102 

Policy och riktlinjer för exploatering av jordbruksmark - re-
missyttrande 

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

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde kom-
plettera remissvaret med de synpunkter som framkommit under dagens samman-
träde. 

 

Ärendet 
Ärendet gäller en remiss för policy och riktlinjer för exploatering av jordbruksmark 
och den består av fyra dokument: 

Policy för exploatering av jordbruksmark 

Riktlinjer för exploatering av jordbruksmark 

Bilaga 1: underliggande resonemang 

Bilaga 2: juridisk sammanställning 

En utredning som ämnar ge en samlad bild över jordbruksmarken och dess värden i 
Marks kommun godkändes av kommunstyrelsen i oktober 2021 (§194/2021. Utred-
ning för Jordbruksmark. Norconsult. 2021). Rapporten kartlägger rådande situation 
och beskriver en förändring över tid av jordbruksmark ihop med sammanhörande 
näringar till följd av exploatering och flera andra faktorer.  

Policy för exploatering av jordbruksmark är ett uppföljande uppdrag som i enighet 
med utredningen ska visa hur kommunen ser på jordbruksmark. Den kompletteras 
med riktlinjer för exploatering av jordbruksmark som ger stöd vid revideringar av 
översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner, samt är underlag för beslut om de-
taljplaner, bygglov och förhandsbesked. Syftet är att policy och riktlinjer tillsam-
mans med utredning för jordbruksmark ska kunna utgöra ställningstagande och 
metodmässigt underlag för kommunala beslut i plan- och bygglovsprocessen. 

Synpunkter från nämnder, råd och intresseorganisationer ska vara inlämnade sen-
ast den 28 mars 2022. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 4 mars 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på policy och riktlinjer för 
exploatering av jordbruksmark: 

Teknik- och servicenämnden ansvarar för matförsörjning till skolor och omvårdnad, 
och Nationell livsmedelsförsörjning 2030 innebär ett fokus på att utveckla en högre 
grad av självförsörjning i Sverige. Närodlat är en påverkansfaktor som saknas i 
ställningstaganden som presenteras i förslaget till Policy för exploatering av jord-
bruksmark. 

Checklistans relevanta frågeställningar i Riktlinjer för exploatering av jordbruks-
mark behöver det arbetas vidare med. Det saknas tydliga frågeställningar om hyd-
rologi och om livsmedelsförsörjning och som några frågor framställs, som de om 
naturvärden och sociala värden, tas ingen hänsyn till omgivande miljö.  

Teknik- och servicenämnden ansvarar för samhällsviktiga funktioner och välkomnar 
ett verktyg som ger ett bra stöd för plan- och byggprocessen och lyfter relevanta 
frågeställningar för ställningstagande till om jordbruksmark kan exploateras eller ej. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden 
utan förslag till beslut och att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sam-
manträde komplettera remissvaret med de synpunkter som framkommit under da-
gens sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Petersson (S) förslag om 
att ärendet överlämnas till nämnden utan förslag till beslut samt att förvaltningen 
får i uppdrag att till nämndens sammanträde komplettera remissvaret med de syn-
punkter som framkommit under dagens sammanträde och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Samhällsutvecklingsenheten 

________ 
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§ 40/2022   Dnr: TSN 2022-90 

Näringslivspolicy - remissvar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till det upprättade förslaget till Nä-
ringslivspolicy. 

 

Ärendet 
Policyn för Marks kommuns arbete med näringslivsfrågor har löpt ut och ska utvär-
deras och revideras och ett förslag på ny policy som beskriver kommunens förhåll-
ningssätt i den direkta och indirekta relationen till lokala företag har upprättats. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 9 februari 2022, § 46, fattat beslut om att 
remittera förslag till näringslivspolicy till näringslivsrådet, samtliga nämnder och de 
kommunala bolagen. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till det upprättade förslaget till Nä-
ringslivspolicy. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) yrkande 
som innebär att teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till det upprättade 
förslaget till Näringslivspolicy och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunstyrelsen 

________ 
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§ 41/2022   Dnr: TSN 2018-50 291 

Skolprojekt i Skene - begäran om byggstart för etapp 1 

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

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav, under förutsättning att KF beslutade om investeringsbudget, 
i mars 2021 Teknik- och servicenämnden tillstånd att gå vidare med projektering 
för en ny högstadieskola för 650 elever och ytterligare en idrottshall, KS §63/2021. 

Projekteringen av skolbyggnaden pågår och för att kunna färdigställa byggnationen 
år 2024 behöver byggstartstillstånd och utökad budget erhållas från Kommunstyrel-
sen respektive Kommunfullmäktige.  

Kostnadskalkylen är högre än i förstudieskedet beroende på: 

- Stor materialprisuppgång och en oviss framtid härav. 
- Lokaler för framtida etapp är medtagna i etapp 1. 
- Skattereglerna för solelsproduktion har ändrats, varför en större solcellsan-

läggning kan byggas.  

Beroende på aktuellt läge med hastiga prisförändringar i byggbranschen kommer 
kalkylen att behöva ses över inför Kommunstyrelsens behandling.  

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämnden har fått information om ärendet den 11 juni 2020, § 
72 samt den 17 september 2020, § 94 och den 10 december 2020, § 128. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 18 februari 2021, § 27 godkänt 
förstudien och begärt igångsättningstillstånd enligt barn- och utbildningsnämndens 
inriktning. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 11 november 2021, § 168, fast-
ställt förstudie avseende lokaler kultur- och fritid. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Sammanställning kalkyl, daterad 8 mars 2022 

Drift- och underhållskalkyl, daterad 8 mars 2022 

Förhandskopia planritningar, daterad 3 mars 2022 

Illustrationsplan förslagshandling 

Ritning friyta per elev, daterad 10 december 2021. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden godkänner den till dags dato uppdaterade projektbe-
skrivningen och begär byggstartstillstånd samt utökad budget för del av etapp 1 – 
högstadielokaler. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden 
utan förslag till beslut. 

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 

________ 
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§ 42/2022   Dnr: TSN 2021-604 

Kommentarer på granskning av fastighetsunderhåll och hyres-
sättning 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden överlämnar kommentarer, daterade 2022-03-09, till 
kommunens valda revisorer som svar på granskningen av fastighetsunderhåll och 
hyressättning. 

Teknik- och servicenämnden överlämnar till kommunstyrelsen kommentarerna med 
tillhörande förbättringsområden enligt nedan för kännedom. 

- För att undvika tung administration kring fördelning av kapitalkostnader till 
respektive förvaltning är ett förslag att lyfta ut dem ur internhyressystemet och 
fördela dessa direkt som en ram med kommunstyrelsen. Det skulle också inne-
bära fördelen att utökade investeringsmedel alltid är säkerställda genom att ka-
pitalkostnaden täcks genom ramen och inte genom internhyra. Ytterligare en 
fördel är att kapitalkostnaden är förhållandevis stor del av internhyran och an-
vändaren inte kan se på vilket sätt kapitalkostnaden kan sänkas. Då blir en 
energibesparing förhållandevis liten och inte lika angelägen att diskutera, ef-
tersom kapitalkostnaden tar så stor del av kostnaden. 
 

- Låta utföra en oberoende granskning som kan säkerställa ekonomin på lång 
sikt för att hyra in lokaler och boenden för kommunens verksamhet. Framför allt 
säkerställa hur kommunkoncernnyttan ska se ut mellan kommunen och kom-
munens dotterbolag och att detta är reglerat. Idag råder många oklarheter i hy-
reskontrakt och partskonstellationen Socialförvaltningen – Teknik- och service-
förvaltningen – Marks Bostads AB behöver klarläggas och förbättras. 
 

- Säkerställa att förstudier som avser projekt i lokalförsörjningsplanen tillåts ut-
föras i rätt tid, detta genom att hantera kostnaden för förstudier på annat sätt 
än idag. Ett förslag kan vara att låta reservera en kostnad för förstudier hos 
Lokalförsörjningen som därmed kan bidra till prioriteringsordningen. Dock är det 
viktigt att förstå att en prioritering redan är gjord i lokalförsörjningsplanen och 
att det behövs ytterligare underlag såsom en förstudie för att kunna göra en 
förfinad prioritering. 

 

Ärendet 
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört 
en granskning av kommunens underhållsarbete av fastigheter och internhyresmo-
dell. 
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Syftet har varit att bedöma om teknik- och servicenämnden säkerställer ett ända-
målsenligt underhåll av kommunens fastigheter och att hyressättningen är ända- 

målsenlig utifrån hyresobjektets driftkostnader, ålder och investeringsutgifter. 

Revisionens bedömning är att teknik- och servicenämnden inte helt säkerställer ett 
ändamålsenligt underhåll samt att hyressättningen är ändamålsenlig utifrån objek-
tens driftkostnader, ålder och investeringsutgifter. 
 
Revisionen konstaterar också att nuvarande underhåll inte är tillräckligt i förhål-
lande till verksamhetens egen bedömning av det egentliga behovet. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse samt ”Kommentarer till granskningsrap-
port”, bilaga 1, daterad 9 mars 2022. 

Förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden överlämnar kommentarer, daterade 2022-03-09, till 
kommunens valda revisorer som svar på granskningen av fastighetsunderhåll och 
hyressättning. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Per-Olof Hermansson (KD) föreslår som tillägg att teknik- och servicenämnden till 
kommunstyrelsen överlämnar kommentarerna med tillhörande förbättringsområden 
enligt nedan för kännedom. 

- För att undvika tung administration kring fördelning av kapitalkostnader till 
respektive förvaltning är ett förslag att lyfta ut dem ur internhyressystemet och 
fördela dessa direkt som en ram med kommunstyrelsen. Det skulle också inne-
bära fördelen att utökade investeringsmedel alltid är säkerställda genom att ka-
pitalkostnaden täcks genom ramen och inte genom internhyra. Ytterligare en 
fördel är att kapitalkostnaden är förhållandevis stor del av internhyran och an-
vändaren inte kan se på vilket sätt kapitalkostnaden kan sänkas. Då blir en 
energibesparing förhållandevis liten och inte lika angelägen att diskutera, ef-
tersom kapitalkostnaden tar så stor del av kostnaden. 
 

- Låta utföra en oberoende granskning som kan säkerställa ekonomin på lång 
sikt för att hyra in lokaler och boenden för kommunens verksamhet. Framför allt 
säkerställa hur kommunkoncernnyttan ska se ut mellan kommunen och kom-
munens dotterbolag och att detta är reglerat. Idag råder många oklarheter i hy-
reskontrakt och partskonstellationen Socialförvaltningen – Teknik- och service-
förvaltningen – Marks Bostads AB behöver klarläggas och förbättras. 
 



Sida 25(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-03-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

- Säkerställa att förstudier som avser projekt i lokalförsörjningsplanen tillåts ut-
föras i rätt tid, detta genom att hantera kostnaden för förstudier på annat sätt 
än idag. Ett förslag kan vara att låta reservera en kostnad för förstudier hos 
Lokalförsörjningen som därmed kan bidra till prioriteringsordningen. Dock är det 
viktigt att förstå att en prioritering redan är gjord i lokalförsörjningsplanen och 
att det behövs ytterligare underlag såsom en förstudie för att kunna göra en 
förfinad prioritering. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden överlämnar kommentarer, da-
terade 2022-03-09, till kommunens valda revisorer som svar på granskningen av 
fastighetsunderhåll och hyressättning. 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Hermanssons (KD) 
tilläggsförslag om att till kommunstyrelsen överlämna kommentarerna med tillhör-
nade förbättringsområden enligt nedan och finner att så sker. 

- För att undvika tung administration kring fördelning av kapitalkostnader till 
respektive förvaltning är ett förslag att lyfta ut dem ur internhyressystemet och 
fördela dessa direkt som en ram med kommunstyrelsen. Det skulle också inne-
bära fördelen att utökade investeringsmedel alltid är säkerställda genom att ka-
pitalkostnaden täcks genom ramen och inte genom internhyra. Ytterligare en 
fördel är att kapitalkostnaden är förhållandevis stor del av internhyran och an-
vändaren inte kan se på vilket sätt kapitalkostnaden kan sänkas. Då blir en 
energibesparing förhållandevis liten och inte lika angelägen att diskutera, ef-
tersom kapitalkostnaden tar så stor del av kostnaden. 
 

- Låta utföra en oberoende granskning som kan säkerställa ekonomin på lång 
sikt för att hyra in lokaler och boenden för kommunens verksamhet. Framför allt 
säkerställa hur kommunkoncernnyttan ska se ut mellan kommunen och kom-
munens dotterbolag och att detta är reglerat. Idag råder många oklarheter i hy-
reskontrakt och partskonstellationen Socialförvaltningen – Teknik- och service-
förvaltningen – Marks Bostads AB behöver klarläggas och förbättras. 
 

- Säkerställa att förstudier som avser projekt i lokalförsörjningsplanen tillåts ut-
föras i rätt tid, detta genom att hantera kostnaden för förstudier på annat sätt 
än idag. Ett förslag kan vara att låta reservera en kostnad för förstudier hos 
Lokalförsörjningen som därmed kan bidra till prioriteringsordningen. Dock är det 
viktigt att förstå att en prioritering redan är gjord i lokalförsörjningsplanen och 
att det behövs ytterligare underlag såsom en förstudie för att kunna göra en 
förfinad prioritering. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunens valda revisorer       
Kommunstyrelsen för kännedom 

________ 
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§ 43/2022   Dnr: TSN 2019-18 001 

Deltagande i ”Förenkla - helt enkelt” 

Arbetsutskottets beslut 
Ledamöter och ersättare i Teknik- och servicenämndens arbetsutskott bjuds in till 
deltagande i ”Förenkla – helt enkelt” den 8 april i Assbergssalen, Kunskapens Hus.  

Eventuellt arvode och övriga ersättningar utgår till de ledamöter och ersättare som 
anmäler sig och deltar. 

 

Ärendet 
Näringslivskontoret har skickat ut inbjudan till ”Förenkla – helt enkelt” i Assbergs-
salen, Kunskapens Hus den 8 april 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ledamöter och ersättare i Teknik- och servicenämndens ar-
betsutskott bjuds in till deltagande i ”Förenkla – helt enkelt” den 8 april i Assbergs-
salen, Kunskapens Hus.  

Eventuellt arvode och övriga ersättningar utgår till de ledamöter och ersättare som 
anmäler sig och deltar. 

Förslaget antas. 

________ 

 

 
 

 


