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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 
2023-01-19 

Tid:   kl. 13:30 – 17:30. Paus 14:30-14:45 och 16:25-16:35 

Plats: 
 

 Strömsalen 

Beslutande:  (S) Anja Andreasson, tjänstgör för Bo Petersson (S) 
 (S) Tuula Vähäniemi 
 (C) Kent Persson 
 (SD) Bo Kindström 
 (M) Pär-Erik Johansson 
   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(C) Jessica Carlund, §§ 1-6, kl 13:30 – 16:25 
(M) Filip Ivetic 
  
  
 Tjänstepersoner 
 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef § 1-8 
 Annika Lennhager Lokalstrateg § 3 
 Rebecca Wårfors Parkingenjör § 4 
 Ola Andersson Trafikingenjör § 5 
 Ivan Baturin Trafikingenjör § 5 
 Erik Glansin Verksamhetschef 

lokalförsörjning 
§ 3-8 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef tek-
nik 

§ 4-8 

 Robert Van Helsing Tf verksamhetschef 
verksamhetsservice 

§ 7-8 

 Katarina Valeria Petersson Verksamhetschef 
kost- och städservice 

§ 7-8 

 Zachariah Öhlin Ekonom § 7-8 
 Peter Häggkvist Ekonom § 7-8 
 Catarina Modin Nämndsekreterare § 1-8 

Utses att justera: Kent Persson (C) 

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen 2023-01-24, kl 15:30 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 1-8 

Catarina Modin 

Ordförande 

Bo Kindström (SD) 

Justerande 

Kent Persson (C) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2023-01-19, § 1-8 

Datum för anslags 
uppsättande  2023-01-25 Datum för anslags 

nedtagande 2023-02-16 

Förvaringsplats för protokollet 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  
Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Anmälan och prövning av jäv § 1 

Förändring av ärendelistan § 2 

Tillägg till hyresavtal - Kullabyn § 3 

Medborgarförslag om iordningställande av Sätila 5:15>3 § 4 

Svar på motion om tomgångskörning § 5 

Genomgång av riskanalys § 6 

Nämndplan 2023-2024 § 7 

Gångtunneln vid Kinna resecentrum - information § 8 

________ 
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§ 1/2023 

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

________ 
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§ 2/2023     

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Gångtunneln vid Kinna resecentrum – information 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Gångtunneln vid Kinna resecentrum – information 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 3/2023   Dnr: TSN 2022-537 

Tillägg till hyresavtal - Kullabyn 

Arbetsutskottets beslut 
Den budgeterade hyresökningen för Kullabyns äldreboende, dels 10-årigt tillägg för 
ombyggnationen dels höjning av grundhyran godkänns och verksamhetschefen för 
lokalförsörjning får i uppdrag att underteckna kommande handlingar för hyrestilläg-
get. 

 

Ärendet 
För att modernisera befintliga lokaler, förbättra arbetsmiljön samt möta nya lagkrav 
gällande brandsäkerheten föreslås ett investeringsprojekt för Kullabyns vård- och 
omsorgsboende i Torestorp. Åtgärderna utförs och investeras av Marks Bostads AB 
som är fastighetsägare, medan Marks kommun såsom hyresgäst åläggs en hyres-
ökning för de åtgärder som inte avser underhåll. 

Den sprinklerinstallation som förslås är den första installationen till följd av SÄRF:s 
(Räddningstjänstens) krav i enlighet med lagen om skydd mot olyckor. 

Sprinklerinstallationen är en åtgärd som krävs utifrån den verksamhet som bedrivs. 

Lokalförsörjning bevakar och följer projektet för att samordna och överblicka kom-
munens lokalbehov. 

I protokoll § 117 den 19 december 2022 godkänner äldreomsorgsnämnden om-
byggnation av Kullabyns vård- och omsorgsboende i enlighet med förslaget. 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 januari 2023 samt ritningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den budgeterade hyresökningen för Kullabyns äldreboende, dels 10-årigt tillägg för 
ombyggnationen dels höjning av grundhyran godkänns och verksamhetschefen för 
lokalförsörjning får i uppdrag att underteckna kommande handlingar för hyrestilläg-
get. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att den budgeterade hyresökningen för Kullabyns äldrebo-
ende, dels 10-årigt tillägg för ombyggnationen dels höjning av grundhyran god- 
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känns och verksamhetschefen för lokalförsörjning får i uppdrag att underteckna 
kommande handlingar för hyrestillägget.  

Förslaget antas.  

________ 
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§ 4/2023   Dnr: TSN 2021-118 3312 

Medborgarförslag om iordningställande av Sätila 5:15>3 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget men med avsaknad av 
en grönyteplan och budgetmedel så avslås förslaget. Förslaget beaktas i det fort-
satta arbetet med grönyteplanen. 

Här med anses medborgarförslaget besvarat.  

 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att iordningsställa Sätila 5:15>3 som 
park/rekreationsområde med gångstigar, bänkar mm.   

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget men med avsaknad av 
en grönyteplan och budgetmedel så avslås förslaget. Förslaget beaktas i det fort-
satta arbetet med grönyteplanen. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johansons (M) förslag som 
innebär att teknik- och servicenämnden ställer sig positiv till förslaget men med av-
saknad av en grönyteplan och budgetmedel så avslås förslaget. Förslaget beaktas i 
det fortsatta arbetet med grönyteplanen och finner att så sker.   

Beslut skickas slutligt till 
Förslagsställaren 

________ 
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§ 5/2023   Dnr: TSN 2022-65 

Svar på motion om tomgångskörning 

Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden 
Motionen avslås med anledning av att det är en föreskrift som gäller hela Marks 
kommun och inte särskilt behöver märkas ut. Däremot kan information om tom-
gångskörning tydliggöras via kommunens hemsida.  

 

Ärendet 
Ann Iberius-Orrvik (M) har i en motion föreslagit att sätta upp skyltar i kommunens 
tätorter med lydelsen: Tomgångskörning max 1 minut. 

Bakgrunden till förslaget är att företagare i kommunen lyft problemet med att bilar 
står med motorn i gång och på så sätt bidrar till en försämrad luftkvalitet.  

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

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 3 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med anledning av att det är en föreskrift som gäller hela Marks 
kommun och inte särskilt behöver märkas ut. Däremot kan information om tom-
gångskörning tydliggöras via kommunens hemsida.  

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Tuula Vähäniemi (S) yrkar bifall till 
förslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Johanssons (M) med in-
stämmande av Vähäniemis (S) förslag som innebär att motionen avslås med anled-
ning av att det är en föreskrift som gäller hela Marks kommun och inte särskilt be-
höver märkas ut. Däremot kan information om tomgångskörning tydliggöras via 
kommunens hemsida.  

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 
Kommunfullmäktige 

________ 
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§ 6/2023   Dnr: TSN 2023-14 

Genomgång av riskanalys 

Dagens sammanträde 
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 
ska löpande följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig och ska i särskilt beslut 
godkänna den riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen.  

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för de risker samt riskvärden som ingår i 
nämndens internkontrollplan. 

Riskanalysen med de bedömningar som förvaltningen arbetat fram gås igenom och 
diskuteras. Vissa risker och riskvärden revideras. 

________ 
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§ 7/2023   Dnr: TSN 2023-14 

Nämndplan 2023-2024 

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

 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger kommu-
nens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges budget fastställer 
nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verksamhet. Nämnd-
planen är den politiska beställningen till förvaltningschefen. Utifrån nämndplanen 
fastställer sedan förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur de poli-
tiska målen ska verkställas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt anvisning till nämndplan 2023-2024 
(§ 52/2022). Anvisningen fastställer vad nämndernas planer ska innehålla samt 
tidsplan för beslut och inlämning till kommunstyrelsen. Anvisningen säger också att 
Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av vårt grunduppdrag 
och vårt utvecklingsarbete. 

I Budget 2022-2025 för Marks kommun fastställdes de kommungemensamma må-
len Bästa barnkommun och Bästa företagskommun. Detta är långsiktiga satsningar 
och nämnderna ska sätta mål kopplat till dessa. Nämnd ska i sitt planeringsarbete 
också beakta fullmäktiges styrdokument som talar om VAD som ska göras (d.v.s 
strategi, program, plan). En strategi som berör samtliga nämnder är näringslivs-
strategin (”näringslivsprogrammet”). 

Ärendets behandling 
Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 januari 2023 samt utkast till 
nämndplan 2023-2024. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riskanalys för nämndens internkontroll godkänns. 

Uppföljningsplan för internkontroll godkänns. 

Nämndplan 2023-2024 i sin helhet för teknik- och servicenämnden godkänns. 

Dagens sammanträde 
Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Bo Kindström (SD) föreslår att ärendet överlämnas till teknik- och servicenämnden 
utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Kindströms (SD) 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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§ 8/2023   Dnr: TSN 2023-38  

Gångtunneln vid Kinna resecentrum - information 

Dagens sammanträde 
Gångtunneln vid Kinna resecentrum är sliten och nerklottrad och behöver åtgärdas. 

För att minska klotter och skadegörelse väcktes en idé om muralmålning/graffiti i 
tunneln. En muralmålning har beräknats kosta någonstans mellan 50 000 – 100 
000 kronor att jämföra med senaste saneringen av gångtunneln som uppgick till 
drygt 100 000 kronor.  

Teknik- och serviceförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvalt-
ningen diskuterat frågan och ser en möjlighet att genomföra det som ett tillsam-
mansprojekt. 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 

________ 

 

 


