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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-04-27 

Tid:   Onsdagen den 27 april, klockan 08:30 – 11.45 

Paus klockan 09.25-09.40, 11.10-11.15 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Peter Landgren 

 (S) Jessica Rodén 

 (S) Anita Lomander §§ 66-69, 71-73, 75-87 

 (S) Efkan Üstündag tjänstgör för Anita Lomander §§ 70, 74 

 (S) Ulf Dahlberg 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Gisella Olsson tjänstgör för Stefan Brunander §§ 66-80, 82-87 

 (C) Pontus Johansson tjänstgör för Gisella Olsson § 81 

 (C) Lena Ferm Hansson §§ 66-70, 72-87 

 (C) Jessica Carlund tjänstgör för Lena Ferm Hansson § 71 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Anders Lindahl §§ 66-71, 73-87 

 (M) Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl § 72 

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Glenn Glansin 

 (V) Arthur Thiry 

 (KD) Elise Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Gunnar Nilsson 

(S) Helen Eriksson 

(S)  Efkan Üstündag §§ 66-69, 71-73, 75-87 

(S) Arvid Eklund 

(C) Pontus Johansson §§ 66-80, 82-87 

(C) Jessica Carlund §§ 66-70, 72-87 

(L) Jan Karlsson 

(M) Ann Iberius Orrvik §§ 66-71, 73-87 

(SD) Lennart Svensson 

(V) Karin Jageby 

  



Sida 2(39) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-04-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 
Andreasson 

Kommundirektör  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 67-74, 84 

 Lena Arvidsson Redovisningschef §§ 67-69 

 Tomas Persson Ekonom §§ 70-74 

 Maria Sivedal Utredare § 76 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 77-78 

 Johan Bank Skoglund Kommunjurist § 79 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-
förvaltningen och 

tillförordnad 
näringslivschef  

§§ 80-83 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings-
chef 

§ 80 

 Elin Berg Planarkitekt § 80 

 Rasmus Torngard Förvaltningschef 

kultur- och 
fritidsförvaltningen 

§§ 81-82 

 Monica Bergsten Miljöstrateg § 83 

 Erik Glansin Projektledare § 84 

     

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-05-05, klockan 09.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 66-87 

Viva Tallberg 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 



Sida 3(39) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-04-27 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-04-27, § 66-87 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-05-05 
Datum för anslags 
nedtagande 

2022-05-27 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 66 

Översyn av finanspolicy för Marks kommunkoncern § 67 

Översyn av finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern § 68 

Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska 

transaktioner 

§ 69 

Årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse § 70 

Räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe 

Olssons stiftelser 

§ 71 

Räkenskapssammandrag 2021 för av kommunstyrelsen 

förvaltade stiftelser 

§ 72 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons 

minnesfond 

§ 73 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse § 74 

Information från årsstämman för Coompanion Sjuhärad § 75 

Svar på motion angående minnesmonument för kommunens 

veteraner 

§ 76 

Styrdokument för kommunalt bidrag till enskild väghållning § 77 

Revidering reglemente för socialnämnden och miljönämnden 

avseende automatspel 

§ 78 

Svar till överförmyndarnämnden på skrivelse om 

kompetensförsörjning och rutiner 

§ 79 

Beställning av funktionsutredning och anläggningsspecifika 

krav järnväg (AKJ) 

§ 80 

Finansiering av aktiviteter för bästa barnkommun sommar § 81 

Finansiering av aktiviteter för bästa barnkommun sommar, 

komplettering 

§ 82 

Svar på medborgarförslag om fossilfri el § 83 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 84 

Kommundirektören informerar § 85 
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Redovisning av delegationsbeslut § 86 

Redovisning av meddelanden § 87 
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§ 66/2022    

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan:  

- Information från årsstämman för Coompanion Sjuhärad 

Ärendet ”revidering reglemente för teknik- och servicenämnden avseende enskild 

väghållning” utgår.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter övrigt ärende angående information från årsstämman 

för Coompanion Sjuhärad.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar huruvida ärendet ”revidering 

reglemente för teknik- och servicenämnden avseende enskild väghållning” bör utgå 

från ärendelistan, eftersom ärendet ”styrdokument för kommunalt bidrag till enskild 

väghållning” återremitterats till teknik- och servicenämnden.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Information från årsstämman för Coompanion Sjuhärad 

Ärendet ”revidering reglemente för teknik- och servicenämnden avseende enskild 

väghållning” utgår.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

______________ 
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§ 67/2022   Dnr: KS 2021-451 

Översyn av finanspolicy för Marks kommunkoncern 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Finanspolicy för Marks kommunkoncern ersätts med upprättat förslag, med 

redaktionella ändringar.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 

AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet 

Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 

Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 

Viskastrand AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 

styrdokumentet Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 

fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Finanspolicy som 

ersätter nuvarande finanspolicy.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Finanspolicy Marks kommunkoncern beslutades 2017-06-15 och är i behov av en 

översyn. Kommunledningskontoret har i samarbete med de kommunala bolagen 

och med stöd av kommunkoncernens finansiella rådgivare tagit fram ett förslag på 

finanspolicy. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 90, där 

följande föreslås:   

Finanspolicy för Marks kommunkoncern ersätts med upprättat förslag, med 

redaktionella ändringar.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 

AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet 

Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 

Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 
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Viskastrand AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 

styrdokumentet Finanspolicy som ersätter nuvarande finanspolicy. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 

fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Finanspolicy som 

ersätter nuvarande finanspolicy.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD), Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C), Peter Landgren 

(S), Niklas Herneryd (L) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder i Marks kommun 

Marks Bostads AB 

Viskastrand AB 

Marks Fastighets AB 

Marks Energi AB 

Spinnerskan i Mark AB 

____________________ 
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§ 68/2022   Dnr: KS 2021-452 

Översyn av finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern 

Kommunstyrelsens beslut 

Finansiella riktlinjer för Marks kommun ersätts med upprättat förslag. Beslutet 

gäller under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om finanspolicy. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 

AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella 

riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 

Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 

Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 

Finansiella riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.  

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 

fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella riktlinjer 

som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Finansiella riktlinjer för Marks kommun beslutades 2017-05-24 och är i behov av en 

översyn. Utöver en allmän genomgång har behovet av gemensamma riktlinjer för 

hela kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, tillkommit sedan 

nuvarande riktlinjer antogs. Kommunledningskontoret har i samarbete med de 

kommunala bolagen och med stöd av kommunkoncernens finansiella rådgivare 

tagit fram ett förslag på finansiella riktlinjer som är gemensamma för Marks 

kommunkoncern. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 mars 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 91, där 

följande föreslås:   

Finansiella riktlinjer för Marks kommun ersätts med upprättat förslag. Beslutet 

gäller under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om finanspolicy. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
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AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella 

riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 

Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 

Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 

Finansiella riktlinjer som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.  

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 

fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Finansiella riktlinjer 

som ersätter nuvarande finansiella riktlinjer.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder i Marks kommun 

Marks Bostads AB 

Viskastrand AB 

Marks Fastighets AB 

Marks Energi AB 

Spinnerskan i Mark AB 

___________________ 
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§ 69/2022   Dnr: KS 2021-457 

Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska 

transaktioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinje för attest fastställs. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige 

upphäver Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, daterad 1994-08-30, 

upphävs.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 

AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för 

attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 

Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 

Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 

Riktlinjer för attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska 

transaktioner. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 

fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för attest 

som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner är beslutad av 

kommunfullmäktige 1994-08-30 och i behov av revidering. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer för attest som 

föreslås ersätta reglementet från 1994. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 92, där 

följande föreslås:  

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, daterad 1994-08-30, 

upphävs.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

årsstämmorna 2022 för Marks Bostads AB, Marks Energi AB och Marks Fastighets 
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AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för 

attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.  

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till styrelsen för 

Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för 

Viskastrand AB att fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet 

Riktlinjer för attest som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska 

transaktioner. 

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2022 för Spinnerskan i Mark AB att 

fastställa det av kommunstyrelsen beslutade styrdokumentet Riktlinjer för attest 

som ersätter Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Riktlinje för attest fastställs. Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige 

upphäver Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.  

Kommunstyrelsens fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_______________________ 
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§ 70/2022   Dnr: KS 2022-167 

Årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för 

verksamheten 2021. 

- att årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 

Ärendet 

Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 

2021. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 93, där 

följande föreslås:  

Kommunfullmäktige beslutar 

- att styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för 

verksamheten 2021. 

- att årsredovisning 2021 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns. 

Jäv 

Anita Lomander (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

För Anita Lomander (S) tjänstgör Efkan Üstündag (S).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

______________ 
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§ 71/2022   Dnr: KS 2022-166 

Räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe 

Olssons stiftelser 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet 

för verksamheten 2021. 

- att räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser 

godkänns. 

Ärendet 

Räkenskapssammandrag har upprättats för 

1. Henrikssons stiftelse 

2. Joe Olssons stiftelse 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 94, där 

följande föreslås:  

Kommunfullmäktige beslutar 

- att styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet 

för verksamheten 2021. 

- att räkenskapssammandrag 2021 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser 

godkänns. 

Jäv 

Lena Ferm Hansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet. För Lena Ferm Hansson (C) tjänstgör Jessica Carlund (C).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

______________________ 
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§ 72/2022   Dnr: KS 2022-163 

Räkenskapssammandrag 2021 för av kommunstyrelsen 

förvaltade stiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 

Räkenskapssammandrag 2021 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 

förvaltning överlämnas till revisor för granskning.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Räkenskapssammandrag 2021 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 

förvaltning godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Räkenskapssammandrag har upprättats för 

1. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 1 

2. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 2 

3. Stiftelsen Marks kommuns Samfond 3 

4. Stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond 

5. Birger och Maria Wingqvists stiftelse 

6. Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium 

7. Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 95, där 

följande föreslås:  

Räkenskapssammandrag 2021 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 

förvaltning överlämnas till revisor för granskning.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Räkenskapssammandrag 2021 avseende stiftelser under kommunstyrelsens 

förvaltning godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Jäv 

Anders Lindahl (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. 

För Anders Lindahl (M) tjänstgör Ann Iberius Orrvik (M).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

_____________ 
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§ 73/2022   Dnr: KS 2022-164 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons 

minnesfond 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond överlämnas till 

revisor för granskning.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Årsredovisning har upprättats för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 96, där 

följande föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond överlämnas till 

revisor för granskning.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

___________________ 
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§ 74/2022   Dnr: KS 2022-165 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse överlämnas till revisor för 

granskning.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Årsredovisning har upprättats för Albert Perssons stiftelse. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 97, där 

följande föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse överlämnas till revisor för 

granskning.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Årsredovisning 2021 för Albert Perssons stiftelse godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Jäv 

Anita Lomander (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

För Anita Lomander (S) tjänstgör Efkan Üstündag (S).  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

_____________________ 
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§ 75/2022    

Information från årsstämman för Coompanion Sjuhärad 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C), Marks kommuns ombud vid årsstämman för Coompanion 

Sjuhärad, redogör i korthet för verksamhetsberättelse för 2021 och 

verksamhetsplan för 2022. Pontus Johansson (C) från Marks kommun valdes till ny 

ordförande i Coompanions styrelse på mandat från Studieförbundet Vuxenskolan 

Sjuhärad. 

Coompanion verkar för utveckling av kooperativa företag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 76/2022   Dnr: KS 2021-406 

Svar på motion angående minnesmonument för kommunens 

veteraner 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som innebär att inrätta ett 

veteranmonument på en centralt belägen plats i kommunen.  

Kommunfullmäktige avslår den del i motionen som innebär att Marks kommun 

årligen ska uppmärksamma Veterandagen utöver flaggning på officiella 

flaggstänger. 

Reservation:  

Arthur Thiry (V), Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), 

Elise Arnell (KD), Glenn Glansin (SD) och Inga-Maj Krüger (SD). 

Ärendet 

Peter Branshöj (M) och Tomas Ekberg (M) föreslår i motion, inlämnad den 27 maj 

2021, att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett veteranmonument på en 

centralt belägen plats i kommunen och att nämnderna får i uppdrag att årligen på 

något sätt i sin verksamhet uppmärksamma veterandagen den 29 maj. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 mars 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 89, där 

följande föreslås:  

Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som innebär att inrätta ett 

veteranmonument på en centralt belägen plats i kommunen.  

Kommunfullmäktige avslår den del i motionen som innebär att Marks kommun 

årligen ska uppmärksamma Veterandagen utöver flaggning på officiella 

flaggstänger. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår att kommunfullmäktige bifaller den del i motionen som 

innebär att Marks kommun årligen ska uppmärksamma Veterandagen utöver 

flaggning på officiella flaggstänger. Kommunstyrelsen uppdras att samordna 

uppmärksammandet av veterandagen.  
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Tomas Johansson (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger (SD) och Glenn Glansin 

(SD) yrkar bifall till Tomas Ekbergs (M) förslag. 

Gisella Olsson (C), Peter Landgren (S) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Arthur Thiry (V) föreslår att finansiering sker med 300 000 kronor från 

kommunreserven istället för genom enprocentsregeln.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tomas Ekbergs (M) förslag, och 

finner att arbetsutskottets förslag antas.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thirys (V) 

förslag, och finner att förslaget avslås.  

Reservation:  

Arthur Thiry (V), Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), 

Elise Arnell (KD), Glenn Glansin (SD) och Inga-Maj Krüger (SD). 

Beslut skickas slutligt till 

Peter Branshöj (M) 

Tomas Ekberg (M) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Teknik- och servicenämnden 

____________________ 
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§ 77/2022   Dnr: KS 2016-249 003 

Styrdokument för kommunalt bidrag till enskild väghållning 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till Teknik- och servicenämnden för att omhänderta frågan 

om möjlighet för kommunen ge bidrag till enskilda vägar som är av betydelse för 

näringsliv och besöksnäring. Riktlinjerna behöver också omhänderta 

frågeställningar om bidrag till enskilda vägföreningar när åtgärder varit av akut 

karaktär och beslut inte har hunnit fattas i nämnd.  

Ärendet 

De av kommunfullmäktige beslutade bestämmelserna om kommunalt bidrag till 

enskild väghållning är från 1989 och behöver ses över. Aktuellt styrdokument 

bedöms falla in under dokumentkategorin ”riktlinjer”. Kommunalt bidrag till enskild 

väghållning är inom teknik- och servicenämndens ansvarsområde och därmed är 

det teknik- och servicenämnden som har att fatta beslut om riktlinjerna, vilket 

nämnden har gjort. Vad kommunfullmäktige har beslutat behöver därför upphävas. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 86, där 

följande föreslås:  

Bestämmelserna om kommunala bidrag till enskild väghållning, antagna av 

kommunfullmäktige § 198/1989, upphävs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att ärendet återremitteras till Teknik- och 

servicenämnden för att omhänderta frågan om möjlighet för kommunen ge bidrag 

till enskilda vägar som är av betydelse för näringsliv och besöksnäring. Riktlinjerna 

behöver också omhänderta frågeställningar om bidrag till enskilda vägföreningar 

när åtgärder varit av akut karaktär och beslut inte har hunnit fattas i nämnd. 

Inga-Maj Krüger (SD), Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag, och finner att förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

____________________ 
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§ 78/2022   Dnr: KS 2021-459 

Revidering reglemente för socialnämnden och miljönämnden 

avseende automatspel 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglementet för socialnämnden revideras i 2 § på så sätt att socialnämnden inte 

längre ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 

anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018:1475). 

Reglementet för miljönämnden revideras i 2 § på så sätt att miljönämndens ansvar 

kompletteras med de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 

anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018:1475). 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera ekonomiska ramar utifrån ändrad 

ansvarsfördelning mellan socialnämnden och miljönämnden avseende lagen om 

anordnande av visst automatspel och spelförordningen.  

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena alkohol, tobak och liknande 

produkter samt receptfria läkemedel har den 1 januari 2021 flyttats över från 

socialnämnden till miljönämnden. Socialnämnden har därefter initierat fråga om att 

även kommunens ansvar att avge yttranden till Spelinspektionen gällande olika 

former av spel bör flyttas över från socialnämnden till miljönämnden. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 mars 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 88, där 

följande föreslås:  

Reglementet för socialnämnden revideras i 2 § på så sätt att socialnämnden inte 

längre ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 

anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018:1475). 

Reglementet för miljönämnden revideras i 2 § på så sätt att miljönämndens ansvar 

kompletteras med de uppgifter som kommunen har enligt lagen (1982:636) om 

anordnande av visst automatspel och spelförordningen (2018:1475). 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera ekonomiska ramar utifrån ändrad 

ansvarsfördelning mellan socialnämnden och miljönämnden avseende lagen om 

anordnande av visst automatspel och spelförordningen.  
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Beslutet gäller från och med den 1 juli 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Socialnämnden 

Miljönämnden 

____________________ 
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§ 79/2022   Dnr: KS 2021-422 

Svar till överförmyndarnämnden på skrivelse om 

kompetensförsörjning och rutiner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder svar till överförmyndarnämnden på skrivelse om 

kompetensförsörjning och rutiner. 

Ärendet 

Överförmyndarnämndens presidium översände den 11 juni 2021 en skrivelse till 

kommunstyrelsen med förslag på förbättringsåtgärder inom 

överförmyndarverksamheten. Skrivelsen innehåller information om 

tillbudsrapporter avseende arbetsmiljön. 

Presidiet informerar också om att de mot bakgrund av länsstyrelsens tillsyn har 

begärt att få presenterat rutinbeskrivningar och dokumenthanteringsplan för sig av 

kanslichef.  

Presidiet informerar också om att det förväntar sig att arbetsgruppen för översyn 

av den politiska organisationen tar upp utredningen gällande kommunsamverkan 

avseende överförmyndarverksamhet till behandling snarast. 

Presidiet lämnar förslag om att en jurist anställs på heltid och att en särskild utsedd 

nämndsekreterare övervägs. 

Presidiet informerar slutligen om att budget kommer att överskridas med minst 

100 000 kronor. 

Nu fråga om svar på presidiets skrivelse. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 101, 

där följande föreslås:  

Kommunstyrelsen översänder svar till överförmyndarnämnden på skrivelse om 

kompetensförsörjning och rutiner. 

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Johan Bank Skoglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

Överförmyndarnämnden i Marks kommun – ofn@mark.se  

_______________ 

  

mailto:ofn@mark.se
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§ 80/2022   Dnr: KS 2022-152 

Beställning av funktionsutredning och anläggningsspecifika 

krav järnväg (AKJ) 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun ställer sig positiva till att Trafikverket tar fram avtal för 

funktionsutredning och anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ). 

Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtal med Trafikverket. 

Kostnaden ska belasta kommunreserven med upp till 600 000 kronor under 2022. 

Reservation 

Elise Arnell (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Ärendet 

Tunneln under järnvägen i Kinna är en otrygg plats. Otryggheten visar sig genom 

att många genar över spåret i stället för att använda tunneln. Under 2021 togs en 

förstudie fram som visade på alternativa lösningar. 

I samband med att Trafikverket bygger om Viskadalsbanan önskade kommunen en 

möjlighet att bygga en bättre planskild passage genom att antingen bredda tunneln 

eller bygga en gångbro över järnvägen.  Trafikverket har tidigare kommunicerat att 

det inte fanns tid att projektera och bygga i samband med att plattformarna 

förlängs. Förlängningen av plattformarna har dock försenats och det har nu öppnats 

en liten möjlighet till samordnad byggnation. Trafikverket behöver dock besked 

snarast för att ta med arbetet i planerat arbete. 

Första stegen är att genomföra en funktionsutredning med kostnad cirka 300 000 

kronor och sedan en AKJ (anläggningsspecifika krav järnväg) med kostnad cirka 

300 000 kronor. Det är möjligt att avbryta arbetet efter funktionsutredningen 

Innan ett projekt ska genomföras behöver man ha koll på krav och förutsättningar 

som är viktiga ur ett drifts- och underhållsperspektiv. Upprättande av AKJ är ett 

krav. 

Kostnaden för en ny tunnel har beräknats till 12,5 miljoner kronor och för en 

gångbro till 14,8 miljoner kronor. För ett preliminärt genomförande under 2025–

2026 behöver TSN besluta att ta med byggkostnaderna i budgetunderlaget som 

beslutas i juni 2024. Detta enligt den preliminära tidsplan Trafikverket jobbar efter 

vid upprättandet av denna tjänsteskrivelse i mars 2022.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 23 mars 2022. 



Sida 29(39) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-04-27   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 98, där 

följande föreslås:  

Marks kommun ställer sig positiva till att Trafikverket tar fram avtal för 

funktionsutredning och anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ). 

Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtal med Trafikverket. 

Kostnaden ska belasta kommunreserven med upp till 600 000 kronor under 2022. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Leif Sternfeldt (C) och Elise Arnell (KD) yrkar avslag till 

arbetsutskottets förslag.  

Jessica Rodén (S), Tomas Johansson (M), Ulf Dahlberg (S), Glenn Glansin (SD), 

Peter Landgren (S) och Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.   

Reservation 

Elise Arnell (KD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande 

motivering: Kristdemokraternas förslag är att en utredning istället beställs av 

Trafikverket för en planskild korsning för både gång- och biltrafik där Lyddevägen 

ansluter sig till Nya Kinnavägen. De föreslagna 600 000 kronorna kommer till bättre 

nytta enligt vårt förslag då det finns ett stort behov av en planskild 

järnvägskorsningen i Kinna, särskilt som vi planerar för byggnation på fastigheten 

Folkskolan inom de närmaste åren. Dessutom finns det flera förslag om nya planer 

för byggnation öster om R41 i anslutning till Lyddeområdet.   

Beslut skickas till 

Trafikverket 

_______________ 
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§ 81/2022   Dnr: KS 2020-469 83 

Finansiering av aktiviteter för bästa barnkommun sommar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 1 150 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar: 

• Lovskola 

• Fritidsaktiviteter med föreningsliv 

• Fritidsaktiviteter i egen regi 

Ärendet 

Medel föreslås avsättas utifrån inriktningen jämlik fritid för fullföljda studier. Till 

sommaren har en rad aktiviteter tagits fram, för att på sikt bidra till jämlik fritid och 

ge ökade förutsättningar för deltagande barn att motiveras att klara av skolan. 

Aktiviteterna är inriktade på att nå barn som i dag inte deltar i samma utsträckning 

som andra. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 99, där 

följande föreslås:  

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 1 150 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar: 

• Lovskola 

• Fritidsaktiviteter med föreningsliv 

• Fritidsaktiviteter i egen regi 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Jäv 

Gisella Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

För Gisella Olsson (C) tjänstgör Pontus Johansson (C).   

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Anita Lomander (S), Lena Ferm Hansson (C), Peter Landgren (S) och Leif Sternfeldt 

(C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

____________________ 
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§ 82/2022   Dnr: KS 2020-469 83 

Finansiering av aktiviteter för bästa barnkommun sommar, 

komplettering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 190 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar: 

• Aktiviteter kopplade till Rydals museum 

• Läsfrämjande insatser som utgår från biblioteket 

• Skjuts till matkollo 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I tillägg till tidigare ärende KS 2020-469 83-9 föreslås medel avsättas utifrån 

inriktningen jämlik fritid för fullföljda studier. Till sommaren har en rad aktiviteter 

tagits fram, för att på sikt bidra till jämlik fritid och ge ökade förutsättningar för 

deltagande barn att motiveras att klara av skolan. Aktiviteterna är inriktade på att 

nå barn som i dag inte deltar i samma utsträckning som andra. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 11 april 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 april 2022, § 113, 

där följande föreslås:  

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 190 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar: 

• Aktiviteter kopplade till Rydals museum 

• Läsfrämjande insatser som utgår från biblioteket 

• Skjuts till matkollo 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

________________ 
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§ 83/2022   Dnr: KS 2022-183 

Svar på medborgarförslag om fossilfri el 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun ställer sig positiv till att installera solceller. Via Klimatlöften 2022 

arbetas det med löftet ”Vi installerar solenergi”. Klimatlöftet innebär att solceller 

prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning 

installeras i kommunen år 2022. 

I gällande översiktsplan för Marks kommun har kommunen beslutat att ta till vara 

och hushålla med naturtillgångar och resurser, så som exempelvis vindkraft, samt 

att ge förutsättningar för utveckling av vindkraft och annan förnyelsebar energi på 

lämpliga platser. 

En strategi för lokal laddinfrastruktur tas fram och förväntas antas på politisk nivå 

under juni 2022. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarad.  

Ärendet 

Den 12 februari 2022 mottogs ett medborgarförslag om utbud av fossilfri el, till 
exempel genom att sätta upp solceller och vindkraftverk. Samtidigt föreslås det att 
kommunen skyndsamt utreder möjligheterna att sätta upp fler laddstolpar runt om 
i hela kommunen.  

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2022 § 29 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2022, § 100, 

där följande föreslås:  

Marks kommun ställer sig positiv till att installera solceller. Via Klimatlöften 2022 

arbetas det med löftet ”Vi installerar solenergi”. Klimatlöftet innebär att solceller 

prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning 

installeras i kommunen år 2022. 

I gällande översiktsplan för Marks kommun har kommunen beslutat att ta till vara 

och hushålla med naturtillgångar och resurser, så som exempelvis vindkraft, samt 

att ge förutsättningar för utveckling av vindkraft och annan förnyelsebar energi på 

lämpliga platser. 

En strategi för lokal laddinfrastruktur tas fram och förväntas antas på politisk nivå 

under juni 2022. 
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Medborgarförslaget anses härmed besvarad.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Förslagsställare 

______________ 
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§ 84/2022   Dnr: KS 2022-13 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson ger kommunstyrelsen information om 

utvecklingen av Marks kommuns likviditet, och att kommunen gör nyupplåning på 

50 miljoner kronor i maj.  

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om projektet Kaskad. 

Projektet löper på enligt tidsplan med planerad slutbesiktning i mitten av december 

2022, och planerad öppning för allmänheten i januari 2023. Projektet har en total 

budget om 143 miljoner kronor, och har hittills upparbetat 67 miljoner kronor. 

Gällande generella prisökningar och kostnadsutvecklingen finns det i dagsläget 

ingen ny prognos om hur det påverkar projektet.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

____________ 
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§ 85/2022    

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar kommunstyrelsen om 

den interna lägesbilden av flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina.  

IT-enheten arbetar aktivt med olika lösningar och verktyg för att öka 

cybersäkerheten i kommunen. Förvaltningarna arbetar fortsatt med 

kontinuitetshantering och kontinuitetsplaner ska vara klara innan sommaren.  

Kommunen arbetar med att införa visselblåsarfunktioner i enlighet med EU:s 

visselblåsardirektiv. Marks kommun kommer att samarbeta och dela system med 

ett fåtal närliggande kommuner.  

Kommunalråden är tillsammans med kommundirektören ute på många 

företagsbesök. Besöken uppfattas leda till givande och utvecklande samtal om 

företagandet i kommunen. Den 13 maj genomförs kombinerad chefs- och 

presidiedag med temat ”Bästa företagskommun”.  

Utvärderingen av Kommunkompassen är på väg att bli klar och återkoppling 

kommer att ges vid sammanträde under juni månad.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 86/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Avtal om tillfällig nyttjanderätt Exploateringsingenjör 2022-03-25 KS 2022-195-1 

Avtal om ändring av 

tillhandahållandeavtal 
Exploateringsingenjör 2022-03-25 KS 2022-195-2 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-03-25 KS 2022-118-4 

Flaggning på 1 maj 2022 Kommundirektör 2022-03-29 KS 2022-192-2 

Delegationsbeslut flaggning med 

Ukrainska flaggan vid 

Kunskapens Hus 

Kommundirektör 2022-03-29 KS 2022-154-2 

Delegationsbeslut avseende 

avvisat medborgarförslag om 

asfaltering på Lygnevi 

Kommunsekreterare 2022-03-29 KS 2019-849 514-4 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-03-30 KS 2022-160-2 

Godkännande av 

upphandlingsdokument - 

Annonsering av 

kommuninformation 

Inköpschef 2022-03-30 KS 2021-478-2 

Tilldelningsbeslut.pdf Inköpschef 2022-03-30 KS 2021-603-6 

Godkännande av 

upphandlingsdokument 
inköpschef 2022-03-30 KS 2021-603-2 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-03-30 KS 2021-79 055-7 

Förlängning Inköpschef 2022-03-30 KS 2019-693 059-19 

Förlängning Inköpschef 2022-03-30 KS 2018-149 055-4 

Förlängning Inköpschef 2022-03-30 KS 2016-335 055-7 

Förlängning Inköpschef 2022-03-30 KS 2016-61 05-63 

Förlängning Inköpschef 2022-03-30 KS 2020-305 059-15 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-03-30 KS 2021-627-10 

Beslut om diskvalificering av 

anbud 
Inköpschef 2022-03-30 KS 2021-78 054-14 

Förlängning av avtal Inköpschef 2022-03-30 KS 2020-487 059-9 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-03-31 KS 2022-207-2 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-03-31 KS 2022-211-1 

Lägenhetsarrende Exploateringsingenjör 2022-03-31 KS 2022-119-2 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-03-31 KS 2022-206-2 
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Anläggningsarrende Exploateringsingenjör 2022-03-31 KS 2019-304 261-4 

Uppsägning av jaktarrende Exploateringsingenjör 2022-03-31 KS 2022-209-1 

Fullmakt att företräda 

kommunstyrelsen 

Kommundirektör 2022-04-04 KS 2022-184-3 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-04-06 KS 2022-71-3 

Markupplåtelseavtal Exploateringsingenjör 2022-04-06 KS 2021-636-5 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-04-06 KS 2021-315-2 

Avtal om markintrång Exploateringsingenjör 2022-04-06 KS 2022-220-1 

Uppsägning av lägenhetsarrende Exploateringsingenjör 2022-04-06 KS 2022-173-1 

Delegationsbeslut om yttrande 1:e kommunjurist 2022-04-11 KS 2022-184-6 

Samverkansavtal Ordförande 2022-04-12 KS 2022-210-2 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2022-04-13 KS 2022-5-8 

 

____________________  
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§ 87/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns. 

 A) SÄRF §22/2022 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021 

 B) 2022-02-28 Kommunala funktionshinderrådet sammanträdesprotokoll § 1-

14 

 C) Tolkförmedlingen Väst § 469/2022 Återbetalning av eget kapital 

 D) SÄRF Kallelse till sammanträde 2022-04-22 

 E) SÄRF Direktionsprotokoll 2022-03-18 § 17-28 

 F) Marks energi AB sammanträdesprotokoll 2022-03-10 

 G) Marks Bostads AB sammanträdesprotokoll 2022-03-15 

 H) Protokoll 2022-03-24 Medlemsråd för Sjuhärads Samordningsförbund 

 I) Protokoll 2022-03-24 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

 J) Viskastrand AB sammanträdesprotokoll 2022-03-15 

 K) Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde 

2022-03-31 Lägesrapport - Projekt Närsjukhus Skene 

 L) Lägesrapport – Projekt Närsjukhus Skene mars 2022 

 

___________________ 

 


