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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-09-29 

Tid:   Torsdagen den 29 september, klockan 08.30 – 14.50. Paus 

klockan 09.35-09.55, 11.50-13.00, 13.50-14.00.  

Plats: 
 

 Örestensrummet kommunhuset i Kinna/Kinna konserthus 

Beslutande:  (S) Gunnar Nilsson tjänstgör för Peter Landgren  

 (S) Helen Eriksson tjänstgör för Jessica Rodén 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Ulf Dahlberg §§ 157-164 

 (S) Arvid Eklund tjänstgör för Ulf Dahlberg §§ 165-178 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Stefan Brunander 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Tomas Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Anders Lindal 

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Glenn Glansin 

 (V) Arthur Thiry 

 (KD) Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Efkan Üstündag 

(S) Arvid Eklund, §§ 157-164 

(C) Pontus Johansson 

(C) Gisella Olsson 

(C) Jessica Carlund, §§ 157-168, klockan 08.30-11.50 

(M) Elise Benjaminsson 

(V) Karin Jageby 

  

 Ej tjänstgörande ledamot 

(S) Ulf Dahlberg, §§ 169-178 

  

 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén  Biträdande kommundirektör §§ 157-169 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 169-178 
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 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad näringslivschef 

§§ 159, 162-

163, 169-171 

 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 160-161, 

172-175 

 Malin Johnsson Ekonom § 160 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 161 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 162-164 

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef teknik- 

och serviceförvaltningen 

§ 163 

 Viktor Larsson Projektledare §§ 163-164 

 Lars Landrö Utredare §§ 165-166 

 Maria Sivedal Utredare § 167 

 Lena Bodén Planhandläggare § 170 

 Åsa Evaldsson Projektledare  § 173 

 David Grönbäck Projektledare  § 173 

    

 Övriga   

 Marie Adolfsson Verksamhetsledare Leader 

Sjuhärad 

§ 159 

 Linda Sjöö Projektledare Leader 

Sjuhärad 

§ 159 

 Anton Oskarsson Näringspolitisk rådgivare, 

Svenskt Näringsliv 

§ 169 
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Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Paragrafer: 164, 167 

Kommunledningskontoret 2022-09-29 

 

Paragrafer: 157-163, 165-166, 168-178 

Kommunledningskontoret, 2022-09-29, klockan 15.30 

  

  

  

  

  

  

  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 157-178 

Viva Tallberg 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-29, § 157-178  

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-29 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-21 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Omröstningslista § 164 

Tjänstgörande Ja Nej Avstår 

(S) Gunnar Nilsson X   

(S) Helen Eriksson X   

(S) Anita Lomander X   

(S) Ulf Dahlberg X   

(C) Leif Sternfeldt X   

(C) Stefan Brunander X   

(C) Lena Ferm Hansson X   

(L) Niklas Herneryd X   

(M) Ann Iberius Orrvik   X 

(M) Tomas Ekberg X   

(M) Anders Lindahl  X  

(SD) Inga-Maj Krüger   X  

(SD) Glenn Glansin X   

(V) Arthur Thiry X   

(KD) Lars-Inge Andersson X   

    

Resultat 12 2 1 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 157 

Val av ordförande för dagens sammanträde § 158 

Medfinansiering Leader Sjuhärad programperiod 2023-2027 § 159 

Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen § 160 

Delårsrapport 2022 Marks kommun § 161 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd § 162 

Information om ärendeprocessen gällande vatten- och 

avloppsledningar Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

§ 163 

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för VA - Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

§ 164 

E-förslag i Marks kommun § 165 

Svar på motion om etablering av barntrafikskola § 166 

Svar på förstudierapport - Skene Närsjukhus § 167 

Partistöd 2023 § 168 

Presentation av Näringslivsranking 2022 § 169 

Antagandeplan av detaljsplan för Horred 9:7 med flera, 

etapp 1 

§ 170 

Avtalssamverkan samhällsbyggnadstjänster med Svenljunga 

kommun 

§ 171 

Begäran om byggstart och utökad budget för 

investeringsprojekt nybyggnad förskola i Skene 

§ 172 

Begäran om byggstart för delprojektet renovering 

huvudbyggnad Skene avloppsreningsverk 

§ 173 

Rivning av byggnader Ängskoleområdet, Skene 33:1 § 174 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 175 

Kommundirektören informerar § 176 

Redovisning av delegationsbeslut § 177 
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Redovisning av meddelanden § 178 
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§ 157/2022    

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Val av ordförande för dagens sammanträde. 

Dagens sammanträde 

Leif Sternfeldt (C) anmäler extra ärende om val av ordförande för dagens 

sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förändringen av ärendelistan, 

och finner att så sker.  

________________________ 
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§ 158/2022    

Val av ordförande för dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens beslut 

Leif Sternfeldt (C) väljs till ordförande för dagens sammanträde.  

Ärendet 

Kommungemensamt reglemente för nämnderna 23 § anger att om varken 

ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt  

sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en  

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs  

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid.  

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens  

uppgifter av den äldste av dem. 

Dagens sammanträde 

Av kommunstyrelsens ledamöter är det Leif Sternfeldt (C) som har längst 

tjänstgöringstid i nämnden.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Leif Sternfeldt (C) väljs till ordförande för 

dagens sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag, och finner att så sker.  

___________________ 
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§ 159/2022   Dnr: KS 2020-412 106 

Medfinansiering Leader Sjuhärad programperiod 2023–2027 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun medfinansierar Leader Sjuhärads verksamhet med 694 430 kronor  

årligen under programperioden 2023–2027. Finansiering sker inom befintlig  

budgetram.  

Ärendet 

Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Marks  

kommun har undertecknat en avsiktsförklaring, KS § 181/2020, om att stödja och  

medfinansiera Leader Sjuhärads verksamhet den kommande programperioden (KS  

2020- 412 106-8).   

Marks kommuns medfinansiering skulle årligen uppgå till 694 430 kronor under  

programperioden 2023–2027. Medfinansieringen motsvarar 19,90 kronor per  

kommuninvånare, baserat på Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik år 2021.    

Den 10 oktober ska medfinansieringsintyget ha inkommit till Leader Sjuhärad. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022,  

§ 206, där följande föreslås:  

Marks kommun medfinansierar Leader Sjuhärads verksamhet med 694 430 kronor  

årligen under programperioden 2023–2027. Finansiering sker inom befintlig  

budgetram.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetsledare Marie Adolfsson och projektledare Linda Sjöö presenterar 

Leader Sjuhärads verksamhet och finansiering.  

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  
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Beslut skickas slutligt till 

Leader Sjuhärad 

___________________ 

 

  



Sida 12(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-09-29   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 160/2022   Dnr: KS 2022-61 

Delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen noterar lägesrapport av uppdragen till kommundirektören. 

Ärendet 

Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en 

uppföljning av verksamheten och ekonomin per augusti. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 

delårsrapport för kommunstyrelsen. 

I delårsrapporten finns uppföljning av de uppdrag kommunstyrelsen fått av 

kommunfullmäktige och de uppdrag kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott har gett till kommundirektören. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 september 2022,  

§ 223, där följande föreslås:  

Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen noterar lägesrapport av uppdragen till kommundirektören. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Malin Johnson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 161/2022   Dnr: KS 2022-59 

Delårsrapport 2022 Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Borgensavgift för kommunens bolag under 2022 fastställs till: 

Marks Bostads AB 0,3 procent 

Marks Fastighets AB 0,5 procent 

Marks Energi AB 0,5 procent  

Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 

 

Plan- och byggnadsnämndens investeringsbehov i nytt inmätningsinstrument för 

350 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram, plan- och 

byggnadsnämnden står för kapitalkostnader med anledning av investeringen. 

Miljönämnden får disponera 186 000 kronor ur naturvårdsfonden, beslutet 

finansieras genom kommunreserven.  

Teknik- och servicenämndens begäran om utökad investeringsbudget för Risäng 

vattenverk hanteras som eget ärende.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Valnämndens driftbudget för 2022 utökas med 1 000 000 kronor samtidigt som 

budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser statsbidrag 

för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och 

kommunfullmäktige.  

Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 2 300 000 kronor 

samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser 

statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Status på uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Nämnderna uppmanas att bedriva verksamheten inom budget med hänsyn till 

kommunfullmäktiges beslut § 126/2022 i samband med aprilrapporten.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader 

samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering om sina 

respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I samband med 
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delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna gjort avseende 

ekonomiska frågor. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 september 2022,  

§ 224, där följande föreslås:  

Borgensavgift för kommunens bolag under 2022 fastställs till: 

Marks Bostads AB 0,3 procent 

Marks Fastighets AB 0,5 procent 

Marks Energi AB 0,5 procent  

Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 

 

Plan- och byggnadsnämndens investeringsbehov i nytt inmätningsinstrument för 

350 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram, plan- och 

byggnadsnämnden står för kapitalkostnader med anledning av investeringen. 

Miljönämnden får disponera 186 000 kronor ur naturvårdsfonden, beslutet 

finansieras genom kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Delårsrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Valnämndens driftbudget för 2022 utökas med 1 000 000 kronor samtidigt som 

budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser statsbidrag 

för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och 

kommunfullmäktige.  

Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 2 300 000 kronor 

samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, beloppet avser 

statsbidraget utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Status på uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonomichef Kristian Johansson redogör 

för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och föreslår följande 

tilläggsyrkanden: 
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Teknik- och servicenämndens begäran om utökad investeringsbudget för Risäng 

vattenverk hanteras som eget ärende.  

Nämnderna uppmanas att bedriva verksamheten inom budget med hänsyn till 

kommunfullmäktiges beslut § 126/2022 i samband med aprilrapporten.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Niklas Herneryds (L) 

tilläggsyrkanden, och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Nämnder och styrelser 

____________________ 
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§ 162/2022   Dnr: KS 2021-482 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upphävs. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd ersätts med upprättat förslag. 

Redaktionell ändring görs genom att ordet referensgrupp tillförs i samband med 

begreppet Advisory board i förtydligande syfte.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Reglemente och riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upprättades år 2016 

och gällde till och med år 2021. Styrdokumenten behöver därför lyftas på nytt för 

beslut. Vid översynen har ifrågasatts behovet av riktlinjer, då det även finns 

reglemente för näringslivsrådet liksom för övriga råd i kommunen. Förslag till 

ändrat reglemente har remitterats till näringslivsrådet den 19 januari 2022, § 22. 

Utifrån de inkomna remissvaren från näringslivsrådet såg kommunen på nytt över 

reglementet och har då samtidigt sett över strukturen för kommunens olika råd. 

Det resulterade i så stora ändringar i förslaget till reglemente att kommun-

styrelsens arbetsutskott beslutade den 1 juni 2022, § 156, att förslaget på nytt 

behövde remitteras till näringslivsrådet. Ärendet behandlades vid näringslivsrådets 

sammanträde den 2 juni 2022, § 5. Inga remissvar har inkommit. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022,  

§ 205, där följande föreslås:  

Riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upphävs. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd ersätts med upprättat förslag.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande 

ändringsförslag: 
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Redaktionell ändring görs genom att ordet referensgrupp tillförs i samband med 

begreppet Advisory board i förtydligande syfte. 

Arthur Thiry (V) och Inga-Maj Krüger (SD) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag.  

Beslutsgång  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med 

Lena Ferm Hanssons (C) ändringsförslag, och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Näringslivsrådet  

Bilagor att expediera:  

Tjänsteskrivelse och nytt reglemente för näringslivsrådet 

_____________________ 
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§ 163/2022    

Information om ärendeprocessen gällande vatten- och 

avloppsledningar Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Marja-Leena Uitto Adolfsson och 

projektledare Viktor Larsson informerar kommunstyrelsen om ärendeprocessen, 

samt de beslut som fattats i teknik- och servicenämnden, gällande vatten- och 

avloppsledningar i Lygnern, Flohult och Dyrenäs.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen, och finner att 

så sker.  

Beslut skickas till 

-   

___________________ 
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§ 164/2022   Dnr: KS 2022-230 

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för VA - Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrandet, daterat den 30 augusti 2022, översänds som kommunens svar till Mark- 

och miljödomstolen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ________________________ 

Leif Sternfeldt (C)  Tomas Ekberg (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har den 3 mars 2021, § 33, fattat beslut om att lämna in 

ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i sjön Lygnern samt i Flohult och 

Dyrenäs. Lantmäteriet har i beslut den 18 mars 2022 upplåtit ledningsrätt för 

vatten- och avloppsledningar. Beslutet har överklagats av ägarna till totalt åtta 

fastigheter och de yrkar bland annat att ansökan om ledningsrätt ska avvisas samt 

att Lantmäteriets beslut ska upphävas i sin helhet.  

Kommunens ansökan om ledningsrätt avsåg även ledningsrätt för elektronisk 

kommunikation (fiber). Lantmäteriets beslut innefattar inte sådan ledningsrätt, 

vilket sedan tidigare har överklagats av kommunen. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att senast den 30 september 

2022 lämna svar i målet och då ange om kommunen går med på eller motsätter sig 

det som anges i överklagandena. 

Ett förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen har upprättats, daterat den 

30 augusti 2022.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2022,  

§ 215, där följande föreslås: 

Yttrandet, daterat den 30 augusti 2022, översänds som kommunens svar till Mark- 

och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
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Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Anders Lindal (M) föreslår att Marks kommun ska dra tillbaka sin ansökan om 

ledningsrätt för vatten- och avloppsledning i Lygnern.  

Inga-Maj Krüger (SD) yrkar bifall till Anders Lindals förslag.  

Lars-Inge Andersson (KD), Anita Lomander (S) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, 

arbetsutskottets förslag och Anders Lindals (M) förslag. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anders Lindals (M) förslag, och 

finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.  

Votering begärs och verkställs.  

Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till Anders Lindals (M) förslag. 

Med 12 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen antar 

arbetsutskottets förslag. Vid voteringen avstår en ledamot från att rösta.  

Omröstningslista finns i början av protokollet.  

Beslut skickas slutligt till 

- 

Yttrandet skickas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

________________ 
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§ 165/2022   Dnr: KS 2021-481 

E-förslag i Marks kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Marks kommun inför e-förslag. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:  

- förbereda för och genomföra ett införande av e-förslag. 

- ta fram riktlinjer för e-förslag som ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Finansiering sker inom ram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Den 12 januari 2019 lämnades ett medborgarförslag in till 

kommunledningskontoret där det föreslogs att Marks kommun ska införa e-förslag.  

E-förslag är på samma sätt som medborgarförslag en påverkanskanal. Det är ett 

sätt för kommunens invånare att få komma med förslag om förbättring och 

utveckling av kommunen. Formerna för att lämna förslaget och hanteringen av det i 

kommunens organisation är dock annorlunda än för medborgarförslag. 

Ett e-förslag, också kallad e-petition, lämnas på en digital plattform på kommunens 

webbplats. Andra intresserade kan gå in på plattformen och gilla, signera eller 

kommentera förslaget. Ett e-förslag kan tas upp till politisk behandling beroende på 

hur många invånare som tycker att det är ett bra förslag. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 juli 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022,  

§ 202, där följande föreslås:  

Marks kommun inför e-förslag. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:  

- förbereda för och genomföra ett införande av e-förslag. 

- ta fram riktlinjer för e-förslag som ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Finansiering sker inom ram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) och Arthur Thirys (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Kommunstyrelsen och alla nämnder 

__________________ 
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§ 166/2022   Dnr: KS 2019-367 51 

Svar på motion om etablering av barntrafikskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen om etablering av barntrafikskola avslås. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Den 26 april 2019 inkom en motion om etablering av barntrafikskola i Marks 

kommun från Natalia E Henriksson (SD). Motionen remitterades till barn- och 

utbildningsnämnden (BUN) som i sin tur har inhämtat teknik- och servicenämndens 

(TSN) synpunkter på motionen. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva 

till motionens idé. Nämnden bedömer dock inte att det finns organisatorisk 

kapacitet att bedriva sådan verksamhet i egen regi. Detta då nämnden för 

närvarande behöver fokusera på att leva upp till godkända nivåer inom sitt 

grunduppdrag. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022,  

§ 203, där följande föreslås:  

Motionen om etablering av barntrafikskola avslås. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionären 

______________ 
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§ 167/2022   Dnr: KS 2022-390 

Svar på förstudierapport - Skene Närsjukhus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder skrivelse, ks 2022-390-3, som svar på skrivelse från 

styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ________________________ 

Leif Sternfeldt (C)  Tomas Ekberg (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Styrelsens för Södra Älvsborgs Sjukhus har översänt Förstudierapport, Skene 

Närsjukhus med hörande hur Marks kommun avser att utveckla den kommunala 

hälso- och sjukvården utifrån föreslaget verksamhetskoncept. Svar önskas senast 

30 september 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022,  

§ 208, där följande föreslås: 

Kommunstyrelsen översänder skrivelse, ks 2022-390-3, som svar på skrivelse från 

styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se  

___________________ 

mailto:sas@vgregion.se
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§ 168/2022   Dnr: KS 2022-20 

Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 

av följande:  

Grundstöd för 2023 med 52 500 kronor.  

Mandatstöd för 2023 med 26 250 kronor per mandat.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till de 

politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka partiernas 

ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfullmäktige den 25 

september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt partistöd, reviderat 

den 17 maj 2018, § 85, vilka reglerar när partistöd betalas ut.  

Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels ett 

grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, dels ett mandatstöd, som 

uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 augusti 2022,  

§ 198, där följande föreslås: 

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 

av följande:  

Grundstöd för 2023 med 52 500 kronor.  

Mandatstöd för 2023 med 26 250 kronor per mandat.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

________________ 
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§ 169/2022   Dnr: KS 2022-291 

Presentation av Näringslivsranking 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Sedan slutet av 1990-talet har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala 

företagsklimatet. Det sker genom en årlig enkätundersökning som riktar sig till 

företagare i landets 290 kommuner.  

Den 31 maj offentliggjordes enkätsvaren på den lokala 

företagsklimatsundersökningen och den 28 september offentliggörs 

rankingresultatet.  

Anton Oskarsson, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv, har bjudits in till 

kommunstyrelsen för att informera om Marks kommuns resultat i undersökningen. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 september 2022. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell inleder ärendet. 

Anton Oskarsson, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv presenterar 

resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. 

Marks kommun har klättrat 56 placeringar, från plats 233 till plats 177 av landets 

kommuner.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen, och finner att 

så sker.  

Beslut skickas till 

-  

_______________ 
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§ 170/2022   Dnr: KS 2017-408 214 

Antagande av detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1, antas enligt upprättat förslag med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

2018-10-05 Plan- och byggnadsnämnden beslutade (på delegation) att gå på 

samråd. 

 

2019-03-06 Plan- och byggnadsnämnden beslutade att detaljplanen delas upp i två 

etapper och att hela området detaljplaneläggs. 

 

2021-06-18 Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning för etapp 1 

(norra delen). 

 

2022-06-17 Plan- och byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen enligt 

upprättat förslag. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 9 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022,  

§ 204, där följande föreslås: 

Detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1, antas enligt upprättat förslag med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.   

Beslut skickas slutligt till 

-   

___________________ 
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§ 171/2022   Dnr: KS 2022-373 

Avtalssamverkan samhällsbyggnadstjänster med Svenljunga 

kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun ingår avtalssamverkan i enlighet med upprättat förslag, KS 2022-
373-1.  

Ärendet 

Det är möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad 
avtalssamverkan. Svenljunga kommun har behov av att få stöd och hjälp i flera 
komplexa tjänster som rör samhällsbyggnad och då främst inom fysisk planering. 
Marks kommun ser flera samordningsvinster med att samverka med Svenljunga 
kommun inom dessa tjänster. Därav har ett förslag på avtalssamverkan för 
samhällsbyggnadstjänster tagits fram.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 22 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 september 2022,  

§ 207, där följande föreslås: 

Marks kommun ingår avtalssamverkan i enlighet med upprättat förslag, KS 2022-
373-1.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Svenljunga kommun 

______________________ 
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§ 172/2022   Dnr: KS 2022-292 

Begäran om byggstart och utökad budget för 

investeringsprojekt nybyggnad förskola i Skene 

Kommunstyrelsens beslut 

Teknik- och servicenämnden ges tillstånd för byggstart av investeringsprojektet 

nybyggnad förskola i Skene. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Investeringsbudget för projektet nybyggnad förskola i Skene utökas med 5 miljoner 

kronor till 50 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

En ny förskola som ersätter Solgårdens förskola i Skene har projekterats. Förskolan 

rymmer 6 avdelningar om 20 barn vardera inklusive tillagningskök. Projektets 

förutsättningar är nu utredda så långt att nästa steg är att inleda byggnationen. 

Detaljplan har tagits fram för en placering av förskolan bredvid Lindängs 

äldreboende i Skene.  

Målet är att förskolan ska vara inflyttningsklar hösten 2023. 

Projektet finns upptaget i investeringsplanen i kommunfullmäktiges budget 2022-

2025 med en budget om 45 miljoner kronor. Budgeten för projektet föreslås utökas 

med 5 miljoner kronor till 50 miljoner kronor med anledning av senaste tiden 

prisökningar i byggbranschen vilka inte var kända i tidigare kalkyl. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2022,  

§ 217, där följande föreslås: 

Teknik- och servicenämnden ges tillstånd för byggstart av investeringsprojektet 

nybyggnad förskola i Skene. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Investeringsbudget för projektet nybyggnad förskola i Skene utökas med 5 miljoner 

kronor till 50 miljoner kronor. 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L), Lena Ferm Hansson (C) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

________________________ 
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§ 173/2022   Dnr: KS 2021-595 

Begäran om byggstart för delprojektet renovering 

huvudbyggnad Skene avloppsreningsverk 

Kommunstyrelsens beslut 

Teknik- och servicenämnden får tillstånd att påbörja byggfasen av delprojektet 

”huvudbyggnad” Skene avloppsreningsverk, delprojektets budget noteras till 28,2 

miljoner kronor av hela projektets budget om 50 miljoner kronor. 

Driftkostnadseffekter med anledning av investeringen finansieras inom vatten- och 

avloppsverksamheten. 

Ärendet 

Delprojektet renovering av huvudbyggnad, av teknik- och servicenämnden 

benämnt personaldelen, i projektet renovering och ombyggnad av Skene 

avloppsreningsverk har projekterats och är nu i stadiet att börja byggas. 

Projektet renovering och ombyggnad av Skene avloppsreningsverk innehåller 

följande fyra delprojekt: 

1. Betongarbeten och betongrenoveringar 

2. Renovering av rörgalleri till rejektlager, beräknad utgift 1 miljoner kronor 

3. Renovering och upprustning av reningsprocessen inkl. maskiner, pumpar 

och instrument. Renovering och upprustning av el, styr och automatik 

4. Renovering av huvudbyggnad, beräknad utgift 28,2 miljoner kronor 

Kommunstyrelsen och arbetsutskott behandlade  om projektering och byggstart för 

delprojekt rejektvattenlagret den 15 december 2021 (KS §251) respektive den 1 

december 2021 (KSAU §349). Projekteringen har visat på ett större behov av 

insatser än tidigare planering för de delar som rör vattenreningen och 

betongarbeten där projektering och utredningar fortfarande pågår. 

Rejektvattenlagret renoveras andra halvåret 2022. För att få ett bra flöde på 

området är det en fördel att arbetet i de olika delprojekten görs i olika etapper. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2022,  

§ 218, där följande föreslås: 

Teknik- och servicenämnden får tillstånd att påbörja byggfasen av delprojektet 

”huvudbyggnad” Skene avloppsreningsverk, delprojektets budget noteras till 28,2 

miljoner kronor av hela projektets budget om 50 miljoner kronor. 
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Driftkostnadseffekter med anledning av investeringen finansieras inom vatten- och 

avloppsverksamheten. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

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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§ 174/2022   Dnr: KS 2022-222 

Rivning av byggnader på Ängskoleområdet, Skene 33:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Rivningen beräknas ske snarast för två av byggnaderna medan den tredje rivs 2024 

och kostnaden om 2,5 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens 

gemensamma verksamhetsposter. 

Ärendet 

Vid beslut om byggstart av ny högstadiebyggnad i Skene under våren framgick av 

handlingarna att tre befintliga byggnader behöver rivas. Uppdraget hamnade 

emellertid aldrig i beslutet varför frågan om rivning nu lyfts separat.  

Aktuella byggnader har markerats med kryss i bilaga och planen är att två rivs 

2022 medan den tredje används under byggtiden och rivs 2024. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning D10 är det kommunstyrelsens 

arbetsutskott som beslutar om rivning medan teknik- och servicenämnden utför. Då 

rivningar i regel finansieras under kommunstyrelsens gemensamma poster lyfts 

emellertid till kommunstyrelsen för finansieringsfrågan. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 augusti 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 september 2022,  

§ 216, där följande föreslås:  

Rivningen beräknas ske snarast för två av byggnaderna medan den tredje rivs 2024 

och kostnaden om 2,5 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens 

gemensamma verksamhetsposter. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L), Glenn Glansin (SD) och Stefan Brunander (C) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  
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Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

___________________ 
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§ 175/2022   Dnr: KS 2022-13 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen ges varje månad, som inte sammanfaller med behandling av 

våra ordinarie uppföljningar, en presentation av kommunens ekonomiska 

utveckling, koncernens finansiella ställning och en uppföljning av pågående större 

investeringsprojekt. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen, och finner att 

så sker.  

Beslut skickas till 

- 

____________________ 
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§ 176/2022    

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar kommunstyrelsen om: 

Koncernledningen har beslutat om att ta fram ett program om Framtidens 

arbetsplats.  

Kommunens uppdrag att arbeta med civil beredskap.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen, och finner att 

så sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 177/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Delegationsbeslut avbruten 

upphandling 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2021-142 0522-2 

Godkännande av 

upphandlingsdokument 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2020-611 055-2 

Godkännande av 

upphandlingsdokument - tjänst 

för e-pliktshantering 

inköpschef 2022-08-19 KS 2021-326-2 

Förlängning av ramavtal gällande 

flergångsvisir 

Upphandlingschef 2022-08-19 KS 2021-70 053-9 

Delegationsbeslut - 

Godkännande av förlängning av 

avtal på företagshälsovård 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2019-386 773-6 

Godkännande av 

upphandlingsdokument - 

Trotjänargåva 21/86 

inköpschef 2022-08-19 KS 2021-475-3 

Godkännande av 

upphandlingsdokument 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2021-464-3 

Godkännande av 

upphandlingsdokument 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2021-528-2 

Förlängning avtal 18/37 Mejerier inköpschef 2022-08-19 KS 2017-425 0521-6 

Godkännande av uppsägning av 

avtal- Friskvårdsportal Actiway 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2018-62 402-3 

Godkännande att ansluta Marks 

kommun till Addas ramavtal 

Rekryteringstjänster 2019 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2021-610-1 

Godkännande av anslutning till 

Addas ramavtal Banktjänster 

2018 - kortinlösen och 

betalningsterminaler 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2021-602-2 

Godkännande av förlängning av 

avtal tekniska konsulttjänster 

18/31 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2018-279 0522-

108 

Förlängning av avtal Inköpschef 2022-08-19 KS 2019-130 057-19 

Godkännande av 

upphandlingsdokument för 

upphandling gällande 

bemanningstjänster 

sjuksköterskor, fysioterapeuter 

och arbetsterapeuter 

inköpschef 2022-08-19 KS 2021-653-1 
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Godkännande av 

upphandlingsdokument för 

upphandling gällande 

företagsdatabas 2021 

inköpschef 2022-08-19 KS 2021-661-1 

Godkännande av 

upphandlingsdokument för 

upphandling avseende utbildning 

i utvecklande ledarskap 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-96-1 

Godkännande av 

upphandlingsdokument 

Visselblåsarfunktion. 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-138-1 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-146-4 

Förlängning av avtal gällande 

Ipad/MacBooks inkl. tjänster ref 

nr: 19/29 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2019-353 055-7 

Delegationsbeslut Tekniska 

konsulter för framtagning av 

strategisk miljöbedömning (MKB) 

Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-234-2 

Beslut om förlängning av avtal - 

Fordonsfinansiering ref. nr 20/28 

inköpschef 2022-08-19 KS 2020-458 055-11 

Beslut om ej tecknat avtal Inköpschef 2022-08-19 KS 2021-248-19 

Godkännande av 

upphandlingsdokument 

Martin Bertilsson 2022-08-19 KS 2022-311-2 

Förlängning Inköpschef 2022-08-19 KS 2020-625 055-11 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-311-9 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-284-5 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-351-6 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-356-8 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-352-5 

Tilldelningsbeslut Inköpschef 2022-08-19 KS 2022-354-8 

Delegationsbeslut flaggning med 

Ukrainska flaggan den 24 augusti 

Kommundirektören 2022-08-24 KS 2022-154-3 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-08-31 KS 2019-651 253-5 

Överenskommelse om 

ledningsrätt 

Exploateringsingenjör 2022-08-31 KS 2022-464-1 

Markupplåtelseavtal Exploateringsingenjör 2022-08-31 KS 2021-634-2 

Markupplåtelseavtal Exploateringsingenjör 2022-08-31 KS 2022-273-2 

Markupplåtelseavtal Exploateringsingenjör 2022-08-31 KS 2022-274-2 

Överenskommelse om 

ledningsrätt 

Exploateringsingenjör 2022-09-05 KS 2022-470-1 

Uppsägning av 

nyttjanderättsavtal 

Exploateringsingenjör 2022-09-05 KS 2022-472-1 

Lägenhetsarrende Exploateringsingenjör 2022-09-05 KS 2022-364-1 
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Lägenhetsarrende Samhällsutvecklingschef 2022-09-05 KS 2022-169-1 

Överenskommelse om 

ledningsrätt 

Exploateringsingenjör 2022-09-09 KS 2022-480-1 

Förlängning Inköpschef 2022-09-13 KS 2020-658 055-9 

 

___________________ 
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§ 178/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

A) Socialnämndens beslut 2022-09-12 Skolskjuts för elever på korttidsboenden 

B) Socialnämndens beslut 2022-09-12 Skolskjuts för elever med särskilda 

behov 

C) SÄRF Protokoll 2022-09-02 

D) Boråsregionen kallelse direktionen 2022-09-16 med handlingar 

_______________________ 

 

 


