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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-06-15 

Tid:   Onsdagen den 15 juni, klockan 08.30 – 17.00  

Paus klockan 09.35-09.50, 10.05-11.05, 12.00-13.00, 14.45-

15.00. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Peter Landgren 

 (S) Jessica Rodén 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Ulf Dahlberg, §§ 116–135, klockan 08.30-16.25 

 (S) Arvid Eklund tjänstgör för Ulf Dahlberg, §§ 136–140 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Stefan Brunander 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (L) Niklas Herneryd §§ 116–129, 131–140 

  Gunnar Nilsson (S) tjänstgör för Niklas Herneryd (L) § 130 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Ekberg 

 (M) Anders Lindal 

 (SD) Lennart Svensson tjänstgör för Inga Maj Krüger 

 (SD) Glenn Glansin 

 (V) Arthur Thiry 

 (KD) Elise Arnell, §§ 116–136, klockan 08.30-16.45 

  Ann Iberius Orrvik (M) tjänstgör för Elise Arnell (KD), §§ 137–

140 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Gunnar Nilsson, §§ 116–129, 131–140 

(S) Efkan Üstündag 

(S) Arvid Eklund 

(C) Pontus Johansson, §§ 116–117, klockan 08.30-10.45 

(C) Jessica Carlund, §§ 116–128, klockan 08.30-14.45 

(L) Jan Karlsson, §§ 116–120, klockan 08.30-12.00 

(M) Ann Iberius Orrvik §§ 116–129, 131–136 

(V) Karin Jageby, §§ 116–134, klockan 08.30-16.10 
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 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 116-120, 

122-140 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§§ 116-128 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 117, 135 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 119–125 

 Malin Silow Näringslivsutvecklare § 119 

 Camilla Olsson Näringslivshandläggare § 119 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklingschef §§ 121–124 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör § 121 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 122–123 

 Karin Alfredsson Planarkitekt § 124 

 Anders Bruce Miljöinspektör § 125 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 131–132 

 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 133–136 

 Lena Arvidsson  Redovisningschef § 133 

 Erik Glansin  Projektledare  § 136 

    

 Övriga   

 Gunnar Gidenstam Konsult, Sveriges 

kommuner och regioner 

§ 117 

 Carl Eliasson Representant SACO § 117 

 Joakim Eriksson Senior Management 

Consultant, CANEA 

Partner Group AB 

§ 118 

    

    



Sida 3(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-06-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 22 juni, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 116–140 

Viva Tallberg 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-06-15, § 116–140 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-06-22 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-07-14 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 116 

Information om resultat från Kommunkompassen § 117 

Information kring översyn av organisation av 

Kommunstyrelsens förvaltning 

§ 118 

Näringslivspolicy § 119 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och 

avloppsförsörjning - utökning inom Ubbhult 

§ 120 

Markanvisningsavtal för Sätila 4:3 § 121 

Svar på motion om planfri korsning i Kinna § 122 

Information om översiktlig riskanalys för farligt gods inom 

Marks kommun 

§ 123 

Yttrande till Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 Hållbara 

resor i Västra Götaland 

§ 124 

Information om planerad bergtäktsverksamhet nära 

Ramhultafallet 

§ 125 

Slutrapport om uppdrag att utreda organisation och 

finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun 

§ 126 

Återrapport – kompletterande utredning avseende upplägg 

på inrättande av återbruksverksamhet 

§ 127 

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

§ 128 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021 - presentation § 129 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021  § 130 

Styrdokument avseende partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter 

§ 131 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 132 

Upphävande av riktlinjer för redovisning av inventarier § 133 

Förvaltningsgemensam organisation inom teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 134 
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Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen § 135 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 136 

Kommundirektören informerar § 137 

Redovisning av delegationsbeslut § 138 

Redovisning av meddelanden § 139 

Sommarhälsning § 140 
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§ 116/2022    

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden tillför ärendelistan: 

- Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021 – presentation. Ärendet behandlas 

innan ärende 13 Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021. 

- Sommarhälsning 

Dagen sammanträde 

Tomas Johansson (M) föreslår följande:  

Ärendet Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021 – presentation tillförs 

ärendelistan. Ärendet behandlas innan ärende 13 Tolkförmedling Väst 

årsredovisning 2021.  

Sommarhälsning tillförs i ärendelistan 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Tomas Johanssons (M) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 117/2022   Dnr: KS 2022-282 

Information om resultat från Kommunkompassen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Marks kommun har under våren 2022 utvärderats med hjälp av 

Kommunkompassen. Utvärderingen görs av Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR, och belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen.  

Gunnar Gidenstam, utvärderare från SKR, redovisar resultatet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om resultatet från Kommunkompassen.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson inleder ärendet. Konsult Gunnar 

Gidenstam, Sveriges kommuner och regioner, redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen, och finner att 

så sker.  

Beslut skickas till 

- 

_________________ 
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§ 118/2022   Dnr: KS 2022-149 

Information kring översyn av organisation av 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Under 2022 pågår en organisationsöversyn av Kommunstyrelsens förvaltning. 

Syftet är bland annat att skapa tydlighet kring hur ansvarsfördelningen ser ut 

mellan Kommunstyrelsens förvaltning och övriga delar av organisationen.  

En extern utredare har fått i uppdrag att ta fram en rapport med följande områden i 

fokus:  

• Förvaltningens organisation och uppdragsbeskrivning. 

• Skapa tydlighet kring vilka processansvar som ligger på Kommunstyrelsens 

förvaltning, vad dessa processansvar innebär, samt vilka delar av 

kommunens processer som faller mellan stolarna idag.  

• Hur ansvarsfördelningen ser ut mellan Kommunstyrelsens förvaltning och 

övriga delar av organisationen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 juni 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson inleder ärendet. Senior 

management consultant Joakim Eriksson, CANEA Partner Group, redogör för 

ärendet.   

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen, och finner att 

så sker.  

Beslut skickas till 

-  

________________ 
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§ 119/2022   Dnr: KS 2021-461 

Näringslivspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Näringslivspolicy antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Policyn för Marks kommuns arbete med näringslivsfrågor har löpt ut och ska 

utvärderas och revideras. Ett förslag på näringslivspolicy som beskriver 

kommunens förhållningssätt i den direkta och indirekta relationen till lokala företag 

har upprättats. Förhållningssättet innebär att alla anställda ska se sig som delaktiga 

i att näringslivet utvecklas. I praktiken leder förhållningssättet till att företagen 

prioriteras, att företagen bemöts som våra kunder och att den goda relationen till 

företagen är viktig. 

Förslag till ändrad näringslivspolicy har remitterats till näringslivsrådet, samtliga 

nämnder och de kommunala bolagen, vars synpunkter har beaktats i det förslag till 

näringslivspolicy som har upprättats. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 155, där 

följande föreslås:  

Näringslivspolicy antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Näringslivsrådet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plan- och byggnadsnämnden 

Miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 
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Marks bostads AB 

Mark Energi AB  

_________________________ 
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§ 120/2022   Dnr: KS 2022-226 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 

- utökning inom Ubbhult 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult enligt kartbilagor och 

fastighetsförteckning daterade 2022-03-04 fastställs.  

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 36/2022, den 31 mars 2022, föreslagit 

en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom Ubbhult. 

Teknik- och serviceförvaltningen planerar att bygga ut kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning i området öster om väg 1614 i Ubbhult och behöver utöka 

verksamhetsområden för vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige 

beslutade VA-planen ligger till grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och 

avloppsförsörjning och anger de utpekade VA-utbyggnadsområdena. Det är endast 

inom verksamhetsområdet som vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan gäller. 

Utökning av verksamhetsområde i Ubbhult omfattar 18 fastigheter som till 

övervägande del består av bebyggda fastigheter. Området ligger i anslutning till 

befintligt verksamhetsområde i Ubbhult och är utpekat som VA-utbyggnadsområde 

i VA-planen beslutad av kommunfullmäktige. Även i planprogrammet som antogs 

2016 av kommunstyrelsen föreslås tätare bebyggelse i Ubbhult.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 april 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 149, 

där följande föreslås:  

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult enligt kartbilagor och 

fastighetsförteckning daterade 2022-03-04 fastställs.  

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 



Sida 13(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-06-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

______________________ 
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§ 121/2022   Dnr: KS 2022-172 

Markanvisningsavtal för Sätila 4:3 

Kommunstyrelsens beslut 

Markanvisningsavtal med Linneakarl Invest AB godkänns och tecknas enligt 

upprättat förslag. 

Ärendet 

Linneakarl Invest AB (exploatören) har genom dess ägare Jonas Borg inkommit 

med ett utbyggnadsförslag som bedöms kunna skapa cirka 20-30 

småhusfastigheter inom den kommunägda fastigheten Sätila 4:3. 

Syftet med markanvisningsavtalet är att ge exploatören ensamrätt att under vissa 

villkor förvärva markanvisningsområdet, och att bebyggelseförslaget ska prövas i 

en detaljplaneprocess. Markanvisningens avtalstid är 2 år med möjlighet till 

förlängning. 

Utbyggnaden kräver ny detaljplan. Exploatören ska söka planbesked varvid 

närmare innehåll och utformning av utbyggnadsområdet kommer att prövas i den 

kommande detaljplaneprocessen. 

Inom en del av området gäller i dagsläget detaljplan Sätila Gunnesgården med flera 

från 1978 där marken inom området är betecknad allmän plats PARK - denna del av 

den befintliga detaljplanen kommer sluta gälla om ny detaljplan antas i området. 

Övrig mark inom området är ej planlagd och används idag som rekreationsområde. 

All mark inom området är skogsbevuxen. 

Markområdet direktanvisas till exploatören utan annonsering för andra intressenter. 

Eftersom det ännu inte är fastslaget hur stor del av området som kan exploateras 

samt vilka mark- och anläggningsåtgärder som krävs för den kommande 

bebyggelsen kan området inte värderas i dagsläget. Efter att planbesked beviljas, 

och ungefärlig bebyggelse därmed har klargjorts, ska området värderas och 

därefter ska den framtida köpeskillingen fastslås i ett tilläggsavtal. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 april 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 150, 

där följande föreslås:  

Markanvisningsavtal med Linneakarl Invest AB godkänns och tecknas enligt 

upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Pär-Erik Johansson (M), Glenn Glansin (SD) och Niklas 

Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Linneakarl Invest AB 

___________________ 

  



Sida 16(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-06-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 122/2022   Dnr: KS 2019-231 214 

Svar på motion om planfri korsning i Kinna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Frågan om planfrikorsning kommer hanteras i pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Centrala Mark. 

Motionen om planfri korsning i Kinna anses härmed besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

2019-03-14 inkom en motion om att bygga en planfri korsning i förlängningen av 

Brandstationsgatan.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 13 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 148, 

där följande föreslås:  

Frågan om planfrikorsning kommer hanteras i pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Centrala Mark. 

Motionen om planfri korsning i Kinna anses här med besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Pär-Erik Johansson (M) föreslår att motionen ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Pär-Erik Johanssons (M) förslag, 

och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionsställaren  

____________________ 
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§ 123/2022   Dnr: KS 2021-573 

Information om översiktlig riskanalys för farligt gods inom 

Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om översiktlig riskanalys kring farligt gods 

i Marks kommun 

Ärendet 

Som en del av de underliggande material som behövs vid framtagandet av 

översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner samt bygglov har 

samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp av Cowi tagit fram en översiktlig 

riskanalys för farligt gods. Analysen gäller för de leder som är utmärkta som primär 

eller sekundär led för farligt gods inom kommunen, alltså väg 41, väg 156 och 

Viskadalsbanan.  

Analysen anger riskavstånd beroende på led/järnväg/hastighet och typ av 

bebyggelse som omger leden/järnvägen. 

Analysen gäller för de brandfarliga vätskor och gaser mm som enligt uppgifter 

transporteras på dessa leder och järnväg. Arbetet har skett i nära samarbete med 

SÄRF och kunskapsinhämtning har gjorts genom att studera Borås och Ulricehamns 

kommuners riskanalyser som är framtagna de senaste åren.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 28 april 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 163, där 

följande föreslås:  

Kommunstyrelsen noterar informationen om översiktlig riskanalys kring farligt gods 

i Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 124/2022   Dnr: KS 2022-212 

Yttrande till Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 Hållbara 

resor i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrande till trafikförsörjningsprogram 2021–2025 Hållbara resor i Västra Götaland 

antas enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Marks kommun har mottagit en remiss från Västra Götalandsregionen genom 

Boråsregionen gällande uppföljning av Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

Hållbara resor i Västra Götaland. Programmet följs årligen upp och i samband med 

detta efterfrågar regionen även reflektioner kring utmaningarna med att 

marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med 

anledning av pandemin och ställer ett antal frågor som i detta yttrande besvaras. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 164, där 

följande föreslås:  

Yttrande till trafikförsörjningsprogram 2021–2025 Hållbara resor i Västra Götaland 

uppdateras enligt dagens diskussion till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Karin Alfredsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) och Peter Landgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  

info@borasregionen.se, Marks kommuns yttrande TFP 

___________________ 

mailto:info@borasregionen.se
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§ 125/2022   Dnr: KS 2022-330 

Information om planerad bergtäktsverksamhet nära 

Ramhultafallet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen önskar att följa processen med den planerade bergtäkten i 

Ramhulta och yttra sig vid samråd och tillstånd. 

Ärendet 

En bergtäkt i form av ett stenbrott inom fastigheten Lygnersvider 1:31 planeras.  

Frågan har uppmärksammats i media och vid Kommunstyrelsens sammanträde 

2022-05-25 lyftes frågan av Karin Jageby (V). 

Anders Bruce, miljöinspektör, miljöenheten informerar om hur företaget som 

ansvarig verksamhetsutövare, länsstyrelsen som tillståndsmyndighet och hur 

miljönämnden i Marks kommun som tillsynsmyndighet hanterar ärenden av detta 

slag.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 15 juni 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Miljöinspektör Anders Bruce redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsen önskar att följa processen med 

den planerade bergtäkten i Ramhulta och yttra sig vid samråd och tillstånd. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Tomas Johanssons (M) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 126/2022   Dnr: KS 2021-645 

Slutrapport om uppdrag att utreda organisation och 

finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten från kultur- och fritidsnämnden 

angående uppdraget att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en 

Fritidsbank i Marks kommun. 

Frågan om att inrätta en Fritidsbank enligt slutrapportens förslag hänvisas till 

budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Fritidsbanken kan med fördel anordnas i samarbete med föreningar och/eller 

studieförbund. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige den 17 december 

2020, § 212 att ta fram förslag på organisation och finansiering av en fritidsbank i 

Mark kommun. Kultur- och fritidsnämnden presenterar i sin slutrapport, november 

2021, att kultur- och fritidsnämnden anser att en Fritidsbank i Marks kommun kan 

placeras under kultur- och fritidsnämnden. Fritidsbankens lokal ska var centralt 

placerad så att alla har möjlighet till besök. Det är viktigt att fritidsbanken är öppen 

vissa kvällar och helger. Det ska finnas en verkstad i lokalen för enklare 

reparationer samt underhåll, rengöring med mera. Verkstaden är lämplig för 

personer som exempelvis arbetstränar. Finansiering av verksamheten ryms 

däremot inte inom kultur- och fritidsnämndens budget vilket medför att ramtillskott 

krävs. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 159, där 

följande föreslås:  

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten från kultur- och fritidsnämnden 

angående uppdraget att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en 

Fritidsbank i Marks kommun. 

Frågan om att inrätta en Fritidsbank enligt slutrapportens förslag hänvisas till 

budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Fritidsbanken kan med fördel anordnas i samarbete med föreningar och/eller 

studieförbund. 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Elise Arnell (KD), Tomas Johansson (M), Glenn Glansin 

(SD), Peter Landgren (S) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

______________________ 
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§ 127/2022   Dnr: KS 2021-547 

Återrapport – kompletterande utredning avseende upplägg på 

inrättande av återbruksverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens 

förslag till upplägg för verksamheten kring återbruk av möbler, utrustning och 

material. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar själva för att besluta om att införa den nya 

verksamheten.   

Frågan om finansiering av verksamheten hänvisas till budgetberedningens arbete 

under hösten 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden ska sträva att uppnå mål 12 i agenda 2030 hållbar 

konsumtion och produktion, genom att samarbeta med andra nämnder och andra 

aktörer. Verksamheten bör startas upp i liten skala snarast. Återbruket bör sträva 

efter att vara självfinansierad. 

Barn- och utbildningsnämndens återrapportering till kommunstyrelsen anses vara 

slutförd.  

Reservation: 

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade, § 11/2021, att bifalla en motion om att införa 

återbruk av bland annat möbler. Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att 

genomföra en förstudie och ta fram ett upplägg på verksamheten. Uppdraget 

återrapporterades under hösten 2021 till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 oktober 2021, § 305, att barn-

och utbildningsnämndens utredning behöver kompletteras med bland annat 

helhetssyn, ansvarsfördelning och kostnadsberäkningar.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 april 2022, § 43 att översända 

förvaltningens tjänsteskrivelse (BUN 2020- 161 600-1) med bilagor som svar på 

uppdraget om komplettering från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 160, där 

följande föreslås: 
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Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens 

förslag till upplägg för verksamheten kring återbruk av möbler, utrustning och 

material. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar själva för att besluta om att införa den nya 

verksamheten.   

Barn- och utbildningsnämnden ska sträva att uppnå mål 12 i agenda 2030 hållbar 

konsumtion och produktion, genom att samarbeta med andra nämnder och andra 

aktörer. Verksamheten bör startas upp i liten skala snarast. Återbruket bör sträva 

efter att vara självfinansierad. 

Barn- och utbildningsnämndens återrapportering till kommunstyrelsen anses vara 

slutförd.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 

förslag med följande tilläggsförslag: Frågan om finansiering av verksamheten 

hänvisas till budgetberedningens arbete under hösten 2022. 

Peter Landgren (S), Elise Arnell (KD) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Tomas Johanssons (M) förslag, 

och finner att så sker.  

Reservation: 

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

________________________ 
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§ 128/2022   Dnr: KS 2022-232 

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2021 för antagande av medlemskommunerna och prövning 

av ansvarsfrihet. Förbundet redovisar ett positivt resultat om 80 tkr gentemot 

budget och det egna kapitalet uppgick till 9 864 tkr per 31 december 2021. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2022, § 147, 

där följande föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

____________________ 

 

  

mailto:info@borasregionen.se
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§ 129/2022    

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021 - presentation 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Marks representanter i Tolkförmedling Väst Niklas Herneryd (L) och Ann Iberius 

Orrvik (M) redogör för årsredovisning 2021. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 130/2022   Dnr: KS 2022-215 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade 25 mars 2022 att godkänna 

årsredovisning för 2021. Enligt förbundsordningen ska årsredovisningen sedan 

översändas till medlemskommunerna för behandling i kommunfullmäktige där även 

beslut om ansvarsfrihet för direktionens ledamöter ska behandlas.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 162, där 

följande föreslås:  

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Jäv  

Niklas Herneryd (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

För Niklas Herneryd (L) tjänstgör Gunnar Nilsson (S).  

Ann Iberius Orrvik (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 

ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Tolkförmedling Väst 

_____________________ 
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§ 131/2022   Dnr: KS 2022-257 

Styrdokument avseende partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för partipolitisk information och besök i kommunens verksamheter antas 

enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för kommunstyrelsen ändras i 4 § första stycket 7 så att vad 

kommunstyrelsen får fatta för beslut, som är bindande för nämnderna, 

kompletteras med att besluta om riktlinjer för partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter. 

Ärendet 

Det ses behov av ett styrdokument som reglerar de politiska besöken och 

informationerna i kommunens lokaler. Riktlinjer har tagits fram i syfte att klargöra 

vilka förhållningsregler som härvid bör tillämpas inom kommunens verksamheter.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 157, där 

följande föreslås: 

Riktlinjer för partipolitisk information och besök i kommunens verksamheter antas 

enligt upprättat förslag. 

Meningen ”Anställda får inte delta i politiska möten under arbetstid, om inte den 

anställde har ett officiellt tjänsteuppdrag under mötet eller där deltagandet är en 

del av ett fackligt förtroendeuppdrag” utgår från § 12.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Reglemente för kommunstyrelsen ändras i 4 § första stycket 7 så att vad 

kommunstyrelsen får fatta för beslut, som är bindande för nämnderna, 

kompletteras med att besluta om riktlinjer för partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

_______________________ 
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§ 132/2022   Dnr: KS 2021-271 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med ledamöter 

närvarande på distans. 

Ärendet 

Covid-19 har fortsatt påverkan i samhället och dess utveckling är fortsatt osäker. 

De förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott bör därför ha möjlighet att 

vid behov delta på utskottets sammanträden på distans.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 158, där 

följande föreslås:  

Kommunstyrelsen tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med ledamöter 

närvarande på distans. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 

beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

- 

______________ 
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§ 133/2022   Dnr: KS 2022-208 

Upphävande av riktlinjer för redovisning av inventarier 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för redovisning av inventarier beslutade 1995-08-08 upphävs. 

Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras med att förteckning av 

inventarier uppdateras löpande och gallras vid inaktualitet. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 ska innehålla en uppföljning av 

förvaltningarnas rutiner för inventarieförteckningar. 

Ärendet 

Styrdokumentet Riktlinjer för redovisning av inventarier är beslutade av 

kommunstyrelsen 1995. Styrdokumentet har inte uppdaterats och är delvis 

inaktuellt. Förslaget är att styrdokumentet upphävs och ersätts med en regel 

beslutad av kommundirektören och rutiner inom respektive förvaltning.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 juni 2022, § 161, där 

följande föreslås:  

Riktlinjer för redovisning av inventarier beslutade 1995-08-08 upphävs. 

Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras med att förteckning av 

inventarier uppdateras löpande och gallras vid inaktualitet. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 ska innehålla en uppföljning av 

förvaltningarnas rutiner för inventarieförteckningar. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Nämnder 

Registrator kommunledningskontoret 

_____________________ 
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§ 134/2022   Dnr: KS 2022-293 

Förvaltningsgemensam organisation inom teknik- och 

serviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

För att förbättra arbetsmiljön på teknik- och serviceförvaltningen tillstyrks teknik- 

och servicenämndens framställan om utökad organisation med 6,5 tjänster. 

Utökningen, som under 2022 uppskattas till 1,5 mnkr, finansieras genom ram för 

behovs- och verksamhetsförändringar under gemensamma verksamheter. För 2023 

och framåt uppskattas kostnaden till 5,1 mnkr årligen varav 0,5 mnkr hänförs till 

taxefinansierad verksamhet och 4,6 mnkr skattefinansierad verksamhet vilket 

hanteras i budgetprocessen för 2023–2026. 

Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisning för 2022 få en 

återrapportering från teknik- och servicenämnden angående arbetsmiljön kopplat 

till beslut om förstärkning av tjänster. 

Reservation: 

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden ger i §58/2022 uttryck för ökad arbetsbelastning för 

förvaltningens chefer och personal de senaste åren. Den ökade arbetsbelastningen 

orsakas av flera olika faktorer så som lagstiftning, föreskrifter och politiska 

ambitioner på nationell, regional och lokal nivå. Utöver detta ökar förväntningarna 

hos de vi verkar för vad gäller tydlig och snabb kommunikation och återkoppling 

relaterat till det ökande antalet projekt som förvaltningen driver. 

Sammantaget anförs att den ökade arbetsbelastningen förutom en stressig 

arbetssituation leder till en otillräcklig återhämtning. 

För att kunna omhänderta uppdrag och projekt samt möta krav och förväntningar 

behöver förvaltningen förstärkas med följande 6,5 tjänster: 

• Kommunikatör, 100 % 

• Verksamhetscontroller och projektkoordinator 100 % 

• Samordnare för health, security, environment, quality (HSEQ) 100% 

• Administrativ assistent 50 % 

• Utredare 50 % 

• Trafikingenjör 100 % 

• Parkingenjör 100 % 

• Administratör gata/park 50 % 

Kostnaden för dessa 6,5 tjänster beräknas till 5,1 mnkr per år där 0,5 mnkr 

beräknas hänförligt till taxefinansierad verksamhet medan resterande 4,6 mnkr 
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behöver skattefinansieras. För resterande del av 2022 beräknas samtidigt 

kostnaden till 1,5 mnkr.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 maj 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 juni 2022, § 176, där 

följande föreslås:  

För att förbättra arbetsmiljön på teknik- och serviceförvaltningen tillstyrks teknik- 

och servicenämndens framställan om utökad organisation med 6,5 tjänster. 

Utökningen, som under 2022 uppskattas till 1,5 mnkr, finansieras genom ram för 

behovs- och verksamhetsförändringar under gemensamma verksamheter. För 2023 

och framåt uppskattas kostnaden till 5,1 mnkr årligen varav 0,5 mnkr hänförs till 

taxefinansierad verksamhet och 4,6 mnkr skattefinansierad verksamhet vilket 

hanteras i budgetprocessen för 2023–2026. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 

förslag med följande tilläggsförslag: Kommunstyrelsen ska i samband med 

årsredovisning för 2022 få en återrapportering från teknik- och servicenämnden 

angående arbetsmiljön kopplat till beslut om förstärkning av tjänster. 

Glenn Glansin (SD), Anita Lomander (S) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till 

Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 

Arthur Thiry (V) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå arbetsutskottet förslag. 

Elise Arnell (KD) yrkar bifall till Arthur Thirys (V) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot Arthur Thirys (V) förslag 

och finner att kommunstyrelsen antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Reservation: 

Arthur Thiry (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

__________________ 
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§ 135/2022   Dnr: KS 2022-52 

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen godkänns. 

Taxor och avgifter för 2023–2026 godkänns. 

Ärendet 

Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram 

förslag till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag som 

budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till budget för 

kommunens samlade verksamhet. 

I enlighet med de anvisningar som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 

22 februari 2022 har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till 

Budgetunderlag 2023–2026. I anvisningarna står att avsnitten är begränsade till ett 

visst antal tecknen, dessutom finns det denna gång en sammanfattning i 

dokumentet.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 maj 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 juni 2022, § 179, där 

följande föreslås:  

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen godkänns. 

Taxor och avgifter för 2023–2026 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson och verksamhetscontroller Marita Haglund redogör 

för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 136/2022   Dnr: KS 2022-13 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson ger kommunstyrelsen information om nämndernas 

sammanlagda budgetförbrukning per den 31 maj 2022. Riktvärdet är 41,7 procent 

och budgetförbrukningen är 40,6 procent.  

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om projektet Kaskad. 

Projektet löper på enligt tidsplan med en total budget om 143 miljoner kronor, och 

hittills har cirka 86 miljoner kronor upparbetats.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

- 

_________________ 

 

  



Sida 35(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-06-15   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 137/2022    

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger kommunstyrelsen en återblick 

över den händelserika våren 2022. Bland annat har två krisledningsgrupper varit 

aktiverade med anledning av pandemin och kriget i Ukraina.  

Kommundirektören avslutar med att tacka kommunstyrelsen från 

förvaltningsorganisationen för denna termin.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 138/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Tilldelningsbeslut Utvecklande 

ledarskap 

Martin Bertilsson 2022-05-19 KS 2022-96-2 

Direktupphandling av 

tilläggsavtal leasingsupport 

avseende fast egendom 

Inköpschef 2022-05-25 KS 2020-441 055-6 

Bidrag till Borås 

Nämndemannaförening 2022 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

2022-05-25 KS 2022-287-2 

Nyupplåning maj 2022 Ekonomichef 2022-05-25 KS 2021-420-6 

Lägenhetsarrende Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2021-425-4 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-300-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-301-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-302-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-303-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-304-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-305-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-306-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-307-1 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-254-2 

Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2021-303-8 

Jordbruksarrende Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-147-1 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2021-449-4 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2022-06-01 KS 2022-309-1 

Godkännande av 

upphandlingsdokument - 

utredning jordbruksmark 

inköpschef 2022-06-03 KS 2021-335-1 

 

_______________________  
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§ 139/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

A) 2022-05-10 Marks Fastighets AB 

B) 2022-05-10 MEAB 

C) 2022-05-23 Spinnerskan i Mark AB 

D) Brev Förändrad avgift Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

E) Lägesrapport Projekt Närsjukhus Skene maj 2022 

F) Protokoll DPS 2022-05-10 

G) Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde 

den 25 maj – Lägesrapport Projekt Närsjukhus Skene maj 2022 

H) 2022-03-15 Marks Fastighets AB 

I) Save the date – Konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 

september.  

_____________________________ 
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§ 140/2022    

Sommarhälsning 

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) tackar styrelsen och medarbetare 

för ett gott arbete och önskar trevlig sommar.   

Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson (M) instämmer och tackar 

ordförande för ett gott samarbete och önskar trevlig sommar.   

 

 

 

 

 


