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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-04-28 

Tid:   kl. 13:30 – 16:30 

Plats: 
 

 Vävsalen 

Beslutande:  (S) Bo Petersson 
 (M) Pär-Erik Johansson 
 (L) Paul Brusk 
 (M) Tomas Ekberg 
 (C) Kent Persson 
   
Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Tuula Vähäniemi 
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 49-53 
 Anna Dansund Upphandlare § 45-46 
 Bianca Vähi Upphandlare § 45-46 
 Vanja Karlsson Upphandlare § 45-46 
 Viktor Larsson Projektledare § 46 
 Jenny Forsberg Verksamhetschef 

teknik 
§ 45-53 

 Erik Glansin Projektledare § 47-48 
 Stefan Gabrielsson Projektledare § 47-48 
 Christer Lundenius Handläggare § 49 
 David Grönbäck Projektledare § 50 
 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 

kost- och städ 
§ 51-53 

 Zachariah Öhlin Ekonom § 51 
 Catarina Modin Nämndsekreterare § 44-53 

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-05-02, kl. 15:00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 44-53 

Catarina Modin 
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Ordförande 

Bo Petersson (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-04-28, § 44-53 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-05-03 Datum för anslags 

nedtagande 2022-05-25 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 44 

Godkännande av upphandling - Stationstankning 2022 § 45 

Godkännande av upphandling partneringstöd till den tek-
niska verksamheten 

§ 46 

Nybyggnad förskola i Skene - begäran om byggstartstill-
stång och utökad budget 

§ 47 

Renovering och anpassning av Kinnahallen - begäran om 
byggstartstillstånd med utökad budgetram. 

§ 48 

Detaljplan för del av Melltorp 1:31 i Hyssna, samrådsytt-
rande 

§ 49 

Skene avloppsreningsverk - begäran om byggstartstillstånd 
personalbyggnad 

§ 50 

Aprilrapport 2022 - information § 51 

Strategi för lokal laddinfrastruktur - remissvar § 52 

Förvaltningsgemensam organisation inom teknik- och ser-
viceförvaltningen 

§ 53 

________  
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§ 44/2022 

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

________ 
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§ 45/2022   Dnr: TSN 2022-129 

Godkännande av upphandling - Stationstankning 2022 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling av Stationstankning 2022 godkänns. 

 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande stationstankning. Inom 
Marks kommun använder sig bland annat hemtjänst och övrig verksamhet av bilar 
och måste därmed ha tillgång till stationstankning så nära brukare/verksamhet som 
möjligt. Marks kommun avropar stationstankning ifrån Adda Inköpscentral "Stat-
ionstankning 2021" men behöver komplettera med fler stationer på orterna Sätila, 
Kinna och Fotskäl. Idag har kommunen tre olika kompletterande avtal till Addas 
Stationstankning 2017. Vid denna upphandling konsoliderar vi ihop dessa tre upp-
handlingar till en och samma upphandling med tre olika delområden; Sätila, Kinna 
och Fotskäl – de områden som Adda inte täcker geografiskt.   

Målet med upphandlingen är att teckna ett ramavtal med tre tankstationer i orterna 
Sätila, Kinna och Fotskäl för att verksamheterna ska få närmare att tanka sina bi-
lar. Hemtjänsten behöver tillexempel tanka på den ort som brukarna är på för att 
inte ta tid ifrån brukarna. Ett mål har därav varit att få en så bred geografisk täck-
ning som möjligt för att bespara personal både tid och långa körsträckor.  

 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse samt upprättat upphandlingsdokument, 
daterat 22 april 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Stationstankning 2022 godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet.  

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandling av Stationstankning 2022 godkänns och fin-
ner att så sker. 

________ 
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§ 46/2022   Dnr: TSN 2022-237 

Godkännande av upphandling partneringstöd till den tekniska 
verksamheten 

Arbetsutskottets beslut 
Upphandling partneringstöd till den tekniska verksamheten godkänns. 

 

Ärendet 
Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande konsulttjänster för stöd i 
partneringprojekt, s.k. partneringkonsult, samt verka som partneringledare i entre-
prenader inom Marks kommuns geografiska område. Marks bostad AB är med på 
detta avtal. 

De tjänster som ska kunna tillhandahållas är partneringledare enligt de två katego-
rierna: 

- Partneringkonsult specialist, kategori 1 (minimum 1 styck, maximalt 2 
stycken) 

- Partneringkonsult handläggare, kategori 2 (minimum 1 styck, maximalt 2 
stycken) 

Avtalet gäller för de entreprenader som avses utföras enligt samverkansformen 
partnering/utökad samverkan i ABT06 eller AB04.  

Avtalsperioden är två år, med beräknad avtalsstart 2022-07-02. Det finns en möj-
lighet 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. 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. 
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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, Marks bostad AB samt inköps-
enheten i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 april 2022 samt upprättat 
upphandlingsdokument, daterat 21 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling partneringstöd till den tekniska verksamheten godkänns. 

Dagens sammanträde 
Inköpsenheten redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandling partneringstöd till den tekniska verksamheten 
godkänns och finner att så sker. 

________ 
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§ 47/2022   Dnr: TSN 2019-237 290 

Nybyggnad förskola i Skene - begäran om byggstartstillstånd 
och utökad budget 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden begär av Kommunstyrelsen byggstartstillstånd samt 
utökad budget om 5 mnkr till totalt 50 mnkr för nybyggnad av förskola i Skene. 

 

Ärendet 
En ny förskola har projekterats för att ersätta Solgårdens förskola i Skene. Försko-
lan rymmer 6 avdelningar om 20 barn vardera inklusive tillagningskök. Kringförut-
sättningarna är nu utredda och förskolan kan därmed byggas.  

En detaljplan har tagits fram för en placering av förskolan jämte Lindängs äldrebo-
ende i Skene. Detaljplanearbetet är avslutat och planen är antagen av Kommunfull-
mäktige. Ansökan om bygglov kan lämnas in efter överklagandetiden. 

En del förberedande arbeten behövs för att kunna bygga på tomten, framför allt 
flytt av fjärrvärmeledning och förbelastning av marken. Dessa faktorer påverkar 
den slutliga tidplanen och målet är att ha förskolan inflyttningsklar hösten 2023. 

Budgeten för investeringen behöver utökas på grund av de prisökningar som has-
tigt skett i byggbranschen. 

Ärendets behandling 
Barn- och utbildningsnämnden har den 11 juni 2019, § 56, bland annat beslutat att 
Solgårdens förskola i Skene behöver ersättas. 

Barn- och utbildningsnämnden har med beslut den 12 december 2019, § 134, bland 
annat beställt projektering av ny förskola för sex avdelningar på tomten Skene 
3:16. 

Barn- och utbildningsnämnden har den 16 april 2020, § 58 bland annat beslutat att 
den nya förskola i Skene byggs enligt alternativ B på Lindängstomten. 

Kommunfullmäktige har med beslut den 24 mars 2022, § 54, antagit detaljplan för 
del av Skene 3:16 med flera. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse samt planritning och situationsplan, da-
terade 2020-08-31 och kalkylsammanställning, daterad 2022-04-14. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden begär av Kommunstyrelsen byggstartstillstånd samt 
utökad budget om 5 mnkr till totalt 50 mnkr för nybyggnad av förskola i Skene. 
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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 
om bifall som innebär att teknik- och servicenämnden begär av Kommunstyrelsen 
byggstartstillstånd samt utökad budget om 5 mnkr till totalt 50 mnkr för nybyggnad 
av förskola i Skene och finner att så sker. 
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§ 48/2022   Dnr: TSN 2020-272 292 

Renovering och anpassning av Kinnahallen - begäran om bygg-
startstillstånd med utökad budgetram. 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden förordar renovering och anpassning enligt alt.1. 

Teknik- och servicenämnden överlämnar reviderade kalkyler till kommunstyrelsen 
som information och till kultur- och fritidsnämnden för vidare handläggning. 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde kom-
plettera skrivelsen enligt dagens diskussioner. 

 

Ärendet 
Den kalkyl som gjordes i samband med förstudien visade på en investeringsutgift 
om 17 mnkr för renovering och anpassning av Kinnahallen. Under projekteringen 
har det framkommit en rad fördyrande omständigheter.  
 
Dessa omständigheter finns beskrivna i dokumentet; ”Huvudsakliga förändringar 
jämfört med 2020”. 
 
Nya kalkyler som tagits fram i projekteringsfasen visar på en investeringskostnad 
om 29,3 mnkr för alt. 1, respektive 23,6 mnkr för alt. 2 
 
I korthet innebär detta att; 
 
Budgetkalkyl alt. 1 (29,3 mnkr) innehåller förutom nämnt i alt. 2 nedan också åt-
gärder i själva sporthallen, målning av fastigheten, Markarbeten med belägg-
ning/stödmurar, fönsterbyten och bättre angöring för publik entré mm.  
 
Budgetkalkyl alt. 2 (23,6 mnkr) är i huvudsak de anpassningar i källare/café och åt-
gärder av tillgänglighetsproblem och fuktproblematik som låg till grund för förstu-
dien, samt resultatet av tillkommande lagkrav och bestämmelser som inte kan 
bortses ifrån. 
 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämnden har med beslut den 11 juni 2020, § 66, beställt en för-
studie avseende renovering och underhållsinsatser av Kinnahallen med utgångs-
punkt ur behov grundade i kultur- och fritidsnämndens uppdrag. 

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 18 februari 2021, § 26, godkänt 
förstudien och begärt igångsättningstillstånd. 
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Kultur- och fritidsnämnden har den 11 februari 2021, § 8 godkänt projektbeskriv-
ningen för alternativ B och valde att komplettera med den ytterligare tillkommande 
ytan i enlighet med Nivå 2. 

Kommunstyrelsen har den 14 april 2021, § 75, bland annat gett igångsättningstill-
stånd för projektet enligt nivå ett med bedömd investeringsutgift om 17 mnkr och 
samtidigt återremitterat frågan om utbyggnad enligt nivå två till kultur -och fritids-
nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 10 juni 2021, § 82, ställt sig positiva till utbygg-
nad enligt nivå två, men kan inte lösa finansieringsfrågan utan att skära ner på 
egen verksamhet. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 12 april 2022 samt budgetkal-
kyl alt.1 och alt 2, A-ritningar, kapitalkostnadskalkyl och huvudsakliga förändringar 
jämfört med 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden överlämnar reviderade kalkyler till kommunstyrelsen 
som information och till kultur- och fritidsnämnden för vidare handläggning. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet varpå driftkostnader, belast-
ningskrav samt referenskostnader diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Kent Persson (C) med instämmande av Pär-Erik Johansson (M) föreslår som till-
äggsförslag att teknik- och servicenämnden förordar renovering och anpassning en-
ligt alt.1. 

Bo Petersson (S) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde komplettera skrivelsen enligt dagens diskussioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår först att teknik- och servicenämnden överlämnar reviderade 
kalkyler till kommunstyrelsen som information och till kultur- och fritidsnämnden 
för vidare handläggning och finner att så sker. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Perssons (C) och 
Johanssons (M) tilläggsförslag om att teknik- och servicenämnden förordar renove-
ring och anpassning enligt alt. 1 och finner att så sker. 

Slutligen ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Peterssons (S) för-
slag om att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sam-
manträde komplettera skrivelsen enligt dagens diskussioner och finner att så sker. 

________ 
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§ 49/2022   Dnr: TSN 2022-241 

Detaljplan för del av Melltorp 1:31 i Hyssna, samrådsyttrande 

Arbetsutskottets beslut 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde revi-
dera samrådsyttrandet enligt dagens diskussioner 

 

Ärendet 
I juli 2019 ansökte exploatör om planbesked för Melltorp 1:31 och fick positivt be-
sked från Plan- och byggnadsnämnden i mars 2020. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra nybyggnation för bostäder i form av friliggande, parhus eller någon an-
nan form som inte är flerbostadshus.  

Exploateringsområdet ligger i utkanten av Hyssna. Hela detaljplaneområdet omfat-
tas av fastigheten Melltorp 1:31 och utgör något mer än 2 hektar av befintlig 
skogsmark som gränsar mot Melltorpsvägen och ett fåtal privata fastigheter.  

Terrängen är kuperad och blockrik. En bäck rinner genom fastigheten och den lägre 
delen av området är en våtmark med vissa naturvärden. Bäcken rinner ut från om-
rådet under Melltorpsvägen och vidare mot ån Surtan några hundra meter österut. 
Närliggande bebyggelse är friliggande villor. På grund av omgivande bebyggelse 
och ökat behov för att bevara bebyggelsens befintliga karaktär och boendeformen i 
området, får flerbostadshus inte byggas inom detaljplaneområdet. 

Förslaget beskriver kvartersmark för ca 15 bostäder och teknisk anläggning samt 
allmän platsmark för gata och för natur, båda med enskilt huvudmannaskap. Be-
byggelsen följer en lokalgata som klättrar upp på en höjd och naturmarken följer 
bäcken. 

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 2022-05-06. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 13 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på samrådshandlingarna: 

I planhandlingarna behöver det tydliggöras att exploatering med kommunalt VA 
inom Melltorp 1:31 innebär framtida beslut om att planområdet ska ingå i kommu-
nens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Lokal hantering av dagvatten är bra för området men det är inte säkert att försla-
get med fördröjningsdamm kan genomföras och alternativa förslag behöver redovi-
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sas som kan ge likvärdig hantering och rening av dagvatten. Fastigheternas dräne-
ringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningar utan behöver anslutas till områ-
dets lokala dagvattensystem. 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med information om hantering av brand-
vatten och släckvatten. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras och då fram-
förallt avseende förslaget med fördröjningsdamm. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Petersson (S) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till 
nämndens sammanträde revidera samrådsyttrandet enligt dagens diskussioner. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Peterssons (S) förslag om 
att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 
revidera samrådsyttrandet enligt dagens diskussioner och finner att så sker. 

________ 
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§ 50/2022   Dnr: TSN 2021-33 351 

Skene avloppsreningsverk - begäran om byggstartstillstånd 
personalbyggnad 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och Servicenämnden begär av Kommunstyrelsen byggstartstillstånd för 
entreprenadfas för huvuddel Personalbyggnad i projektet Renovering och ombygg-
nad av Skene Avloppsreningsverk till en beräknad kostnad om 28,2 mnkr. 

 

Ärendet 
Byggnation av huvuddel Personalbyggnad i projektet Renovering och ombyggnad 
av Skene Avloppsreningsverk är projekterad och färdig att börja byggas. Bygg-
startstillstånd söks enbart för denna huvuddel. Total kalkyl för personalbyggnad in-
klusive takbyte, ny ventilation och nytt uppvärmningssystem beräknas till 21,5 
mnkr. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämnden har den 14 oktober 2021, § 139 begärt tillstånd för 
start av projektering av projekt 13594 Processförnyelse Skene ARV samt 13597 Re-
novering bassänger, byggnader mm Skene avloppsreningsverk. 

Teknik- och servicenämnden har den 14 oktober 2021, § 140 begärt igångsätt-
ningstillstånd för delprojekt rejektvattenlager inom projekt 13594 Processförnyelse 
Skene ARV samt projekt 13597 Renovering bassänger, byggnader mm Skene, un-
der förutsättning att teknik- och servicenämnden har beviljats start av projektering 
för projekten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 1 december 2021, § 349 gett teknik- och 
servicenämnden tillstånd att starta projektering av investeringsprojekten Process-
förnyelse Skene avloppsreningsverk och renovering bassänger, byggnader med 
mera vid Skene avloppsreningsverk. 

Kommunstyrelsen har den 15 december 2021, § 251 gett teknik- och servicenämn-
den tillstånd att starta byggnation för delprojektet renovering av rejektvattenlagret 
som förstudie visat är akut. Delprojektet ingår i ovanstående investeringsprojekt 
och uppskattas till 1 mnkr av projektens totala investeringsbudget om 50 mnkr. 

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Teknik- och servicenämnden begär av Kommunstyrelsen byggstartstillstånd för ent-
reprenadfas för huvuddel Personalbyggnad i projektet Renovering och ombyggnad 
av Skene Avloppsreningsverk till en beräknad kostnad om 21,5 mnkr. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och framför att den beräknade 
kostnaden, enligt tidigare information till styrgruppen, är reviderad sedan tjänste-
skrivelsen skrevs och nu beräknas uppgå till 28,2 mnkr. 

Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden begär av Kommunstyrelsen 
byggstartstillstånd för entreprenadfas för huvuddel Personalbyggnad i projektet Re-
novering och ombyggnad av Skene Avloppsreningsverk till en beräknad kostnad om 
28,2 mnkr. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 51/2022   Dnr: TSN 2022-255 

Aprilrapport 2022 - information 

Dagens sammanträde 
Ekonomen redogör kort för förändringarna i aprilrapporten. 

Under 2021 genomfördes en översyn av kommunens styrsystem vilket bland annat 
har lett till att nämnderna per den 30 april ska lämna en avstämning med fokus på 
ekonomin, men även viktiga händelser, uppföljning av grunduppdrag samt redovis-
ning av bristyrken och kompetensförsörjningen inför sommaren 2022. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 
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§ 52/2022   Dnr: TSN 2022-191 

Strategi för lokal laddinfrastruktur - remissvar 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden välkomnar ett dokument som tydliggör Marks kom-
muns engagemang i utbyggnad av infrastruktur för laddbara fordon och överlämnar 
följande synpunkter: 

- Strategin bör renodlas som dokument utifrån Marks kommuns styrsystem 
och beskrivning av olika typer av styrdokument. Till sin karaktär liknar stra-
tegin snarare en plan. 

- Om dokumentet ska utgöra en strategi uppfattas snarare innehållet i  
Bilaga 1 som en strategi som med fördel kan lyftas fram i huvud-dokumen-
tet.  

- För att underlätta läsning vore det inledningsvis bra med en beskrivning av 
hur dokumentet är strukturerat och uppbyggt, i vissa delar vet kommunen 
hur man vill göra och i andra delar vill man utreda först innan vägval görs.  

- Det vore bra att under rubriken Långsiktigt mål, där det står om att utsläp-
pen från transporter ska vara 70 % lägre jämfört med 2010, tydliggöra må-
lets ursprung och hänvisa till att det är det nationella etappmålet för inrikes 
transporter som avses samt gärna kort informera om utsläppsnivåer 2010 
och 2021 i relation till målet.  

- Under rubriken ”Platser för laddare vid uppvärmda lokalbyggnader med mer 
än 20 parkeringsplatser som ägs av kommunen” anges för första gången 
”lagkravet”. Teknik- och servicenämnden rekommenderar att stycket inleds 
med en kort beskrivning av lagkravet och när i tiden det ska vara uppfyllt.  

- Under rubriken ”Platser för laddare vid uppvärmda lokalbyggnader med mer 
än 20 parkerings platser som Marks Bostad AB äger” undrar nämnden om 
inte Marks Bostad AB skulle kunna ta en mer proaktiv roll inom kommunen 
för sina hyresgäster inklusive kommunala verksamheters laddningsbehov 
även om den nya lagstiftningen med krav på minst en laddningspunkt för el-
fordon i uppvärmda byggnader med fler än 20 parkeringsplatser i byggna-
den eller på tomten inte avser bostadshus. 

- Textstycket som följer efter punktlistan med kriterier bör med anledning av 
Marks Bostads AB:s angivna ambitionsnivå funderas ytterligare kring. Här 
talas särskilt om parkeringar som ligger i anslutning till flerbostadshus och 
kommunala boendeparkeringar. 

- Under rubriken ”Vem” och stycket Publik laddning vill nämnden komplettera 
med information om att de flesta fordon laddas där de står nattetid. 

- Under rubriken ”Vem” och stycket Icke-publik laddning vill nämnden inled-
ningsvis komplettera med följande ”Majoriteten av laddstationerna kommer 
att vara inom kommuninterna verksamheten”.  
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- Under samma stycke står vidare att ”Marks kommuns ställningstagande är 
att skyldigheten att anordna laddmöjligheter juridiskt sett ligger på fastig-
hetsägaren i första hand”. Teknik- och servicenämnden undrar om det finns 
någon lagstiftning eller annat att hänvisa till och om det är möjligt att tydlig-
göra meningen.  

- Under samma stycke står också att ”Marks Bostad AB är ansvarig för att 
hitta en lösning som är långsiktigt hållbar när det gäller laddmöjligheter för 
sina hyresgäster. Bolaget har i detta att samverka med teknik- och service-
nämnden samt Marks Energi AB”. Teknik- och servicenämnden vill här på-
tala att kommunen inom hemtjänsten har ca 60 fordon i anslutning till Marks 
Bostad AB:s fastigheter och vikten av att laddinfrastruktur finns om natten 
där. Den nya lagen som införs i januari 2025 omfattar visserligen inte bostä-
der men här krävs en proaktivitet med tanke på hemtjänstens fordon inom 
kommunen. 

- Under rubriken ”Hur” och ”Marks kommuns koncept” anges det som teknik- 
och servicenämnden ska ta hand om, genomföra och besluta. Här bedömer 
nämnden att ansvaret behöver undersökas och säkerställas enligt nedan:  
a. Hur ser man på den mark som ägs av Mark Bostad AB och där kommu-
nens tjänstefordon står parkerade? 
b. Viktigt att sista meningen kompletteras med ”som underentreprenör” an-
nars blir det otydligt vem som ansvarar.  
c. För att säkerställa ansvarsbiten behöver involverade nämnders reglemen-
ten eventuellt revideras. 

- Under rubriken ”Strategiskt utbyggd laddinfrastruktur” är listan över aktivi-
teter bra. Möjligen skulle den kunna läggas som handlingsplan i bilaga. 

- Under sista rubriken står som sista mening att ”Uppfyllelse av olika utred-
ningars mål beror på resurserna som finns tillgängliga för utredningarna”. 
Nämnden anser att detta kan lyftas tydligare som en förutsättning för fram-
gång i arbetet med att förverkliga strategin. 

- Resurser behöver tillföras teknik- och servicenämnden för att hantera det fö-
reslagna ansvaret för laddinfrastruktur enligt strategin. 

 

Ärendet 
Syftet med strategin för lokal laddinfrastruktur är att tydliggöra hur Marks kommun 
ska engagera sig i utbyggnaden av infrastruktur för laddbara fordon vilket innebär 
ett antal ställningstaganden och vägval i arbetet. Strategin tar ställning i tre huvud-
frågor:  

1. VAR, Förslag på platser för laddare vid uppvärmda byggnader med mer än 20 
parkeringsplatser samt placering av laddstationer vid kommunens egna fastigheter. 
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Samtidigt tittar strategin på möjliga kombinerade laddplatser, platser för laddstat-
ioner för hyresgäster samt kriterier för framtagande av ytterligare laddplatser vid 
behov. 

2. VEM, Förslag på kommunens roll vid införandet av publika laddpunkter samt vem 
som ansvarar för kommunens egna laddstationer. 

3. HUR, Förslag på hur kommunen kan arbeta för att etablera publika laddare på de 
föreslagna platserna för laddning samt hur kommunen skall hantera sina egna ladd-
stationer. 

Teknik- och servicenämnden välkomnar ett dokument som tydliggör Marks kom-
muns engagemang i utbyggnad av infrastruktur för laddbara fordon. Nämndens 
synpunkter framgår under nedan rubrik, Analys och slutsatser, där synpunkter läm-
nas kopplat till rubriksättningen i remissutgåvan till strategi för lokal laddinfrastruk-
tur. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden välkomnar ett dokument som tydliggör Marks kom-
muns engagemang i utbyggnad av infrastruktur för laddbara fordon och överlämnar 
följande synpunkter: 

- Strategin bör renodlas som dokument utifrån Marks kommuns styrsystem 
och beskrivning av olika typer av styrdokument. Till sin karaktär liknar stra-
tegin snarare en plan. 

- Om dokumentet ska utgöra en strategi uppfattas snarare innehållet i  
Bilaga 1 som en strategi som med fördel kan lyftas fram i huvud-dokumen-
tet.  

- För att underlätta läsning vore det inledningsvis bra med en beskrivning av 
hur dokumentet är strukturerat och uppbyggt, i vissa delar vet kommunen 
hur man vill göra och i andra delar vill man utreda först innan vägval görs.  

- Det vore bra att under rubriken Långsiktigt mål, där det står om att utsläp-
pen från transporter ska vara 70 % lägre jämfört med 2010, tydliggöra må-
lets ursprung och hänvisa till att det är det nationella etappmålet för inrikes 
transporter som avses samt gärna kort informera om utsläppsnivåer 2010 
och 2021 i relation till målet.  

- Under rubriken ”Platser för laddare vid uppvärmda lokalbyggnader med mer 
än 20 parkeringsplatser som ägs av kommunen” anges för första gången 
”lagkravet”. Teknik- och servicenämnden rekommenderar att stycket inleds 
med en kort beskrivning av lagkravet och när i tiden det ska vara uppfyllt.  

- Under rubriken ”Platser för laddare vid uppvärmda lokalbyggnader med mer 
än 20 parkerings platser som Marks Bostad AB äger” undrar nämnden om 
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inte Marks Bostad AB skulle kunna ta en mer proaktiv roll inom kommunen 
för sina hyresgäster inklusive kommunala verksamheters laddningsbehov 
även om den nya lagstiftningen med krav på minst en laddningspunkt för el-
fordon i uppvärmda byggnader med fler än 20 parkeringsplatser i byggna-
den eller på tomten inte avser bostadshus. 

- Textstycket som följer efter punktlistan med kriterier bör med anledning av 
Marks Bostads AB:s angivna ambitionsnivå funderas ytterligare kring. Här 
talas särskilt om parkeringar som ligger i anslutning till flerbostadshus och 
kommunala boendeparkeringar. 

- Under rubriken ”Vem” och stycket Publik laddning vill nämnden komplettera 
med information om att de flesta fordon laddas där de står nattetid. 

- Under rubriken ”Vem” och stycket Icke-publik laddning vill nämnden inled-
ningsvis komplettera med följande ”Majoriteten av laddstationerna kommer 
att vara inom kommuninterna verksamheten”.  

- Under samma stycke står vidare att ”Marks kommuns ställningstagande är 
att skyldigheten att anordna laddmöjligheter juridiskt sett ligger på fastig-
hetsägaren i första hand”. Teknik- och servicenämnden undrar om det finns 
någon lagstiftning eller annat att hänvisa till och om det är möjligt att tydlig-
göra meningen.  

- Under samma stycke står också att ”Marks Bostad AB är ansvarig för att 
hitta en lösning som är långsiktigt hållbar när det gäller laddmöjligheter för 
sina hyresgäster. Bolaget har i detta att samverka med teknik- och service-
nämnden samt Marks Energi AB”. Teknik- och servicenämnden vill här på-
tala att kommunen inom hemtjänsten har ca 60 fordon i anslutning till Marks 
Bostad AB:s fastigheter och vikten av att laddinfrastruktur finns om natten 
där. Den nya lagen som införs i januari 2025 omfattar visserligen inte bostä-
der men här krävs en proaktivitet med tanke på hemtjänstens fordon inom 
kommunen. 

- Under rubriken ”Hur” och ”Marks kommuns koncept” anges det som teknik- 
och servicenämnden ska ta hand om, genomföra och besluta. Här bedömer 
nämnden att ansvaret behöver undersökas och säkerställas enligt nedan:  
a. Hur ser man på den mark som ägs av Mark Bostad AB och där kommu-
nens tjänstefordon står parkerade? 
b. Viktigt att sista meningen kompletteras med ”som underentreprenör” an-
nars blir det otydligt vem som ansvarar.  
c. För att säkerställa ansvarsbiten behöver involverade nämnders reglemen-
ten eventuellt revideras. 

- Under rubriken ”Strategiskt utbyggd laddinfrastruktur” är listan över aktivi-
teter bra. Möjligen skulle den kunna läggas som handlingsplan i bilaga. 

- Under sista rubriken står som sista mening att ”Uppfyllelse av olika utred-
ningars mål beror på resurserna som finns tillgängliga för utredningarna”. 
Nämnden anser att detta kan lyftas tydligare som en förutsättning för fram-
gång i arbetet med att förverkliga strategin. 
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- Resurser behöver tillföras teknik- och servicenämnden för att hantera det fö-
reslagna ansvaret för laddinfrastruktur enligt strategin. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet som diskuteras avseende 
bland annat behov och kommande lagstiftning. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden välkomnar ett dokument som 
tydliggör Marks kommuns engagemang i utbyggnad av infrastruktur för laddbara 
fordon och överlämnar följande synpunkter: 

- Strategin bör renodlas som dokument utifrån Marks kommuns styrsystem 
och beskrivning av olika typer av styrdokument. Till sin karaktär liknar stra-
tegin snarare en plan. 

- Om dokumentet ska utgöra en strategi uppfattas snarare innehållet i  
Bilaga 1 som en strategi som med fördel kan lyftas fram i huvud-dokumen-
tet.  

- För att underlätta läsning vore det inledningsvis bra med en beskrivning av 
hur dokumentet är strukturerat och uppbyggt, i vissa delar vet kommunen 
hur man vill göra och i andra delar vill man utreda först innan vägval görs.  

- Det vore bra att under rubriken Långsiktigt mål, där det står om att utsläp-
pen från transporter ska vara 70 % lägre jämfört med 2010, tydliggöra må-
lets ursprung och hänvisa till att det är det nationella etappmålet för inrikes 
transporter som avses samt gärna kort informera om utsläppsnivåer 2010 
och 2021 i relation till målet.  

- Under rubriken ”Platser för laddare vid uppvärmda lokalbyggnader med mer 
än 20 parkeringsplatser som ägs av kommunen” anges för första gången 
”lagkravet”. Teknik- och servicenämnden rekommenderar att stycket inleds 
med en kort beskrivning av lagkravet och när i tiden det ska vara uppfyllt.  

- Under rubriken ”Platser för laddare vid uppvärmda lokalbyggnader med mer 
än 20 parkerings platser som Marks Bostad AB äger” undrar nämnden om 
inte Marks Bostad AB skulle kunna ta en mer proaktiv roll inom kommunen 
för sina hyresgäster inklusive kommunala verksamheters laddningsbehov 
även om den nya lagstiftningen med krav på minst en laddningspunkt för el-
fordon i uppvärmda byggnader med fler än 20 parkeringsplatser i byggna-
den eller på tomten inte avser bostadshus. 

- Textstycket som följer efter punktlistan med kriterier bör med anledning av 
Marks Bostads AB:s angivna ambitionsnivå funderas ytterligare kring. Här 
talas särskilt om parkeringar som ligger i anslutning till flerbostadshus och 
kommunala boendeparkeringar. 

- Under rubriken ”Vem” och stycket Publik laddning vill nämnden komplettera 
med information om att de flesta fordon laddas där de står nattetid. 
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- Under rubriken ”Vem” och stycket Icke-publik laddning vill nämnden inled-
ningsvis komplettera med följande ”Majoriteten av laddstationerna kommer 
att vara inom kommuninterna verksamheten”.  

- Under samma stycke står vidare att ”Marks kommuns ställningstagande är 
att skyldigheten att anordna laddmöjligheter juridiskt sett ligger på fastig-
hetsägaren i första hand”. Teknik- och servicenämnden undrar om det finns 
någon lagstiftning eller annat att hänvisa till och om det är möjligt att tydlig-
göra meningen.  

- Under samma stycke står också att ”Marks Bostad AB är ansvarig för att 
hitta en lösning som är långsiktigt hållbar när det gäller laddmöjligheter för 
sina hyresgäster. Bolaget har i detta att samverka med teknik- och service-
nämnden samt Marks Energi AB”. Teknik- och servicenämnden vill här på-
tala att kommunen inom hemtjänsten har ca 60 fordon i anslutning till Marks 
Bostad AB:s fastigheter och vikten av att laddinfrastruktur finns om natten 
där. Den nya lagen som införs i januari 2025 omfattar visserligen inte bostä-
der men här krävs en proaktivitet med tanke på hemtjänstens fordon inom 
kommunen. 

- Under rubriken ”Hur” och ”Marks kommuns koncept” anges det som teknik- 
och servicenämnden ska ta hand om, genomföra och besluta. Här bedömer 
nämnden att ansvaret behöver undersökas och säkerställas enligt nedan:  
a. Hur ser man på den mark som ägs av Mark Bostad AB och där kommu-
nens tjänstefordon står parkerade? 
b. Viktigt att sista meningen kompletteras med ”som underentreprenör” an-
nars blir det otydligt vem som ansvarar.  
c. För att säkerställa ansvarsbiten behöver involverade nämnders reglemen-
ten eventuellt revideras. 

- Under rubriken ”Strategiskt utbyggd laddinfrastruktur” är listan över aktivi-
teter bra. Möjligen skulle den kunna läggas som handlingsplan i bilaga. 

- Under sista rubriken står som sista mening att ”Uppfyllelse av olika utred-
ningars mål beror på resurserna som finns tillgängliga för utredningarna”. 
Nämnden anser att detta kan lyftas tydligare som en förutsättning för fram-
gång i arbetet med att förverkliga strategin. 

- Resurser behöver tillföras teknik- och servicenämnden för att hantera det fö-
reslagna ansvaret för laddinfrastruktur enligt strategin. 

Förslaget antas. 

________ 

 

 

  



Sida 24(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2022-04-28   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53/2022   Dnr: TSN 2022-266 

Förvaltningsgemensam organisation inom teknik- och service-
förvaltningen 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden tillstyrker utökningen av teknik- och serviceförvalt-
ningens organisation med 4 tjänster, med en beräknad kostnad om  
ca 3,3 mnkr per år där ca 0,5 mnkr beräknas hänförligt till taxefinansierad verk-
samhet medan resterande 2,8 mnkr behöver skattefinansieras.  

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen medel för omedelbar utök-
ning av den förvaltningsgemensamma organisationen. 

 

Ärendet 
För drygt tio år sedan flyttades ekonomer och personalspecialister från Teknik- och 
serviceförvaltningen och övriga förvaltningar till kommunledningskontoret för att 
möjliggöra kommungemensam samordning och styrning.  

Parallellt med detta upplever förvaltningens chefer att mängden stöd successivt 
minskat centralt inom kommunen och att allt fler uppgifter genom digitalisering för-
väntas utföras av cheferna vilket ökat arbetsbelastningen. 

Kraven på verksamheten har genom lagstiftning, föreskrifter och politiska ambit-
ioner på nationell, regional och lokal nivå ständigt ökat. Utöver detta ökar förvänt-
ningarna hos medborgare och näringsliv om tydlig och snabb kommunikation och 
återkoppling. Här finns en tydlig koppling till det ökade antalet projekt som förvalt-
ningen driver.  

Förväntningar finns även på förmåga till innovation och utveckling för att säker-
ställa kostnadseffektiva leveranser av hög kvalitet.  

Sammantaget innebär alla uppgifter en ökad arbetsbelastning för chefer, nämnde-
sekreterare och vissa medarbetare vilka vittnar om en stressig arbetssituation utan 
tillräcklig återhämtning.  

Det stöd som förvaltningen får är varken tillräckligt eller hållbart för en organisation 
med 350 medarbetare. För att kunna omhänderta uppdrag och projekt samt möta 
krav och förväntningar behöver förvaltningen förstärkas med följande förvaltnings-
gemensamma stödresurser, motsvarande 4 tjänster: 

- Kommunikatör 100 % (intern och extern kommunikation, krishanteringsstöd) 
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- Verksamhetscontroller och projektkoordinator 100 % (leda och samordna plane-
rings-, budget- och rapporteringsprocesser samt uppföljning av projekt, bistå i ana-
lyser av verksamhetsutfall och identifikation av förbättringsåtgärder mm.) 

- HSEQ-samordnare (Health, Security, Environment, Quality) 100 % (leda och sam-
ordna systematiskt arbete, handläggar- och utredningsstöd inom ansvarsområdet) 

- Administrativ assistent 50 % (registrator, arkivvård mm) 

- Utredare 50 % (remisser, utredningar, synpunktshantering) 

Kostnaden för dessa beräknas uppgå till ca 3,3 mnkr per år där ca 0,5 mnkr beräk-
nas hänförligt till taxefinansierad verksamhet medan resterande 2,8 mnkr behöver 
skattefinansieras. För 2022 ger det en beräknad kostnadsökning om ca 0,9 mnkr 
där en begäran om utökad ram överlämnas till kommunstyrelsen. Full effekt uppnås 
2023 och tas med i budgeten för 2023-2026. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden tillstyrker utökningen av teknik- och serviceförvalt-
ningens organisation med 4 tjänster, med en beräknad kostnad om  
ca 3,3 mnkr per år där ca 0,5 mnkr beräknas hänförligt till taxefinansierad verk-
samhet medan resterande 2,8 mnkr behöver skattefinansieras.  

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen medel för omedelbar utök-
ning av den förvaltningsgemensamma organisationen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) yrkar bifall 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Ekbergs yrkande om bifall 
som innebär att teknik- och servicenämnden tillstyrker utökningen av teknik- och 
serviceförvaltningens organisation med 4 tjänster, med en beräknad kostnad om ca 
3,3 mnkr per år där ca 0,5 mnkr beräknas hänförligt till taxefinansierad verksamhet 
medan resterande 2,8 mnkr behöver skattefinansieras och att Teknik- och service-
nämnden begär av kommunstyrelsen medel för omedelbar utökning av den förvalt-
ningsgemensamma organisationen och finner att så sker. 
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