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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-19 

Tid:   Måndagen den 19 december, klockan 09.30 – 15:00. Paus 
klockan 10.55-11.10, 11.15-11.30 och 12.15-13.15. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (S) Pauli Kuitunen 

 (S) Anita Lomander 

  Lo Göthberg Larsson (MP) tjänstgör för Anita Lomander (S)  
§ 232 

 (S) Efkan Üstündag 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (C) Stefan Brunander 

 (V) Arthur Thiry 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson 

 (M) Anders Lilliestam 

 (SD) Elise Benjaminsson (M) tjänstgör för Glenn Glansin (SD) §§ 
229-243 

  Rolf Skarin (M) tjänstgör för Glenn Glansin (SD) §§ 244-256  

 (SD) Bo Kindström 

 (SD) Lennart Svensson tjänstgör Mikael Ljunggren 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Ulla Lätt, §§ 229-238, klockan 09.30-12.05 
(S) Gunnar Nilsson 
(MP) Lo Göthberg Larsson §§ 229-231 och 233 - 256 
(L) Maria Aronsson Dahl 
(V) Karin Jageby 
(C) Gisella Olsson 
(C) Anders Andersson 
(KD) Nicolette Nadj 
(M) Rolf Skarin 
  
 Tjänstepersoner 
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 Lillemor Berglund 
Andreasson 

Kommundirektör §§ 229-241 
och 243-256 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare §§ 229-243 
 Lars Landrö Utredare och sekreterare §§ 244-256 
 Erika Hurtig  Kanslichef §§ 229-243 
 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 231-235 
 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 231 
 Tomas Persson Ekonom §§ 232-234 
 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-
förvaltningen 

§§ 235 och 
238-243 

 Andreas Lybacken Verksamhetschef kultur- 
och fritidsförvaltningen 

§ 235 

 Erik Glansin Verksamhetschef teknik- 
och serviceförvaltningen 

§ 235 

 Stefan Gabrielsson Projektledare, teknik- 
och serviceförvaltningen 

§ 235 

 Karin Hydén Biträdande 
kommundirektör 

§ 236 

 Peter Håkansson Tillförordnad IT- och 
digitaliseringschef 

§ 236 

 Rasmus Torngard Förvaltningschef kultur- 
och fritidsförvaltningen 

§§ 235 och 
237 

 Viktoria Berg Folkhälsostrateg §§ 238-239, 
241 och 243 

 Lina Sjöstrand Folkhälsostrateg § 240 
 Anders Kristensson Exploateringsingenjör § 242 
 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklingschef § 242 
    
    
    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 30 december 2022, klockan 09.00 
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Underskrifter: 

Sekreterare 

______________________________________ 
Viva Tallberg 
 
 

§§ 229–243 
 
 
§§ 244-256 

Lars Landrö 

 

Ordförande 

Ulf Dahlberg (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 



Sida 4(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-12-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-12-19, §§ 229-256 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-30 Datum för anslags 

nedtagande 2023-01-21 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 229 

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige – förnyat 
ställningstagande 

§ 230 

Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige - översyn 
2023 

§ 231 

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse § 232 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Björketorps Fiber § 233 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 234 

Skolprojekt i Skene - vägval och projektering av idrottshall § 235 

Svar på Granskning av IT-styrning Marks kommun § 236 

Insatsområden 2023–2024 Bästa barnkommun § 237 

Återrapportering av resultat från LUPP 2021 Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 

§ 238 

Uppföljning av det läsfrämjande projektet Bokstart § 239 

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 § 240 

Återrapportering Hackathon § 241 

Avtal om avbruten markanvisning för Lygnersvider 1:29, 
Smälteryd – område A 

§ 242 

Svar på medborgarförslag om träffpunkt § 243 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott (M) 

§ 244 

Nominering av adjungerad ledamot och ersättare till den 
lokala säkerhetsnämnden för Ringhals kärnkraftverk 

§ 245 

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
Ekonomisk förening 

§ 246 

Val av ombud till föreningsstämmor Kommuninvest § 247 

Val av ombud till årsstämmor Luft i Väst - 
Luftvårdsförbundet för Västra Sverige 

§ 248 
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Val till trygghets- och säkerhetsrådet § 249 

Val till styrgruppen för Fairtrade City § 250 

Val till årsstämmor Coompanion Sjuhärad § 251 

Val av kontaktpolitiker till föreningen Sveriges 
ekokommuner 

§ 252 

Övrig fråga angående investerings- och byggprocesser i 
Marks kommun 

§ 253 

Kommundirektören informerar § 254  

Redovisning av delegationsbeslut § 255 

Redovisning av meddelanden § 256 
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§ 229/2022    

Fastställande av ärendelistan 
Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan:  

- Övrig fråga angående investerings- och byggprocesser i Marks kommun.  

Följande ärende tas bort från ärendelistan: 

- Val till Boråsregionens etableringscenter. 

Ärendelistan fastställs.  

Dagens sammanträde 
Arthur Thiry (V) anmäler övrig fråga angående investerings- och byggprocesser i 
Marks kommun.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan:  

- Övrig fråga angående investerings- och byggprocesser i Marks kommun 
- Val till Boråsregionens etableringscenter 

Förslagen antas.  

__________________ 
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§ 230/2022   Dnr: KS 2022-25 

Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige – förnyat 
ställningstagande 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Den av kommunfullmäktige, 16 juni 2022 § 119, beslutade sammanträdesplanen 
för 2023 fastställs även av nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt junisammanträde att fastställa 
sammanträdesplanen för år 2023. Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 7 
framgår att för varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. De 
år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober. Avgående fullmäktige bestämmer dagen och 
tiden för det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 november 2022, § 
283, där följande föreslås:  

Den av kommunfullmäktige, 16 juni 2022 § 119, beslutade sammanträdesplanen 
för 2023 fastställs även av nyvalda kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och finner 
att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 
-   

_______________ 
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§ 231/2022   Dnr: KS 2022-599 

Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige - översyn 2023 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av styrdokument. 

Avfallsplanen, del 1 i Renhållningsordningen, upphävs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige vid första sammanträdet 
årligen få en redovisning av de styrdokument som inte tagits upp för förnyad 
prövning inom angiven tid. Enligt riktlinjer för styrdokument bör varje 
styrdokument revideras eller tas upp för granskning vart fjärde år. 
Kommunledningskontoret har sammanställt styrdokumenten som är beslutade av 
kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
287, där följande föreslås: 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av styrdokument. 

Avfallsplanen, del 2 i Renhållningsordningen, upphävs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av styrdokument. 

Avfallsplanen, del 1 i Renhållningsordningen, upphävs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 
Alla nämnder och styrelser 

______________________ 
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§ 232/2022   Dnr: KS 2022-535 

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse 
Kommunstyrelsens beslut 
Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb beviljas 5 000 kronor i bidrag. 

Hajoms Hembygdsförening beviljas 9 000 kronor i bidrag. 

Hajoms Församlingshems Förening beviljas 22 000 kronor i bidrag. 

Ett beslut om utdelning till Hajoms Byalag från 2015 återförs. Beloppet är 5 000 
kronor. 

Ärendet 
Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse har under år 2022 inkommit från 
fyra verksamheter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut: 

Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb beviljas 5 000 kronor i bidrag. 

Hajoms Hembygdsförening beviljas 9 000 kronor i bidrag. 

Hajoms Församlingshems Förening beviljas 22 000 kronor i bidrag. 

Ett beslut om utdelning till Hajoms Byalag från 2015 återförs. Beloppet är 5 000 
kronor. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Jäv  
Anita Lomander (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
För Anita Lomander (S) tjänstgör Lo Göthberg Larsson (MP). 

Dagens sammanträde 
Ekonom Tomas Persson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 

Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb beviljas 5 000 kronor i bidrag. 

Hajoms Hembygdsförening beviljas 9 000 kronor i bidrag. 
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Hajoms Församlingshems Förening beviljas 22 000 kronor i bidrag. 

Ett beslut om utdelning till Hajoms Byalag från 2015 återförs. Beloppet är 5 000 
kronor. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Albert Perssons stiftelse 

Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb 

Hajoms Hembygdsförening 

Hajoms Församlingshems Förening 

Hajoms Byalag 

_______________________ 
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§ 233/2022   Dnr: KS 2018-238 045 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Björketorps Fiber 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Borgen beviljas för Björketorps Fiber ekonomisk förening med 4 miljoner kronor till 
och med 2027-12-31, med följande villkor gentemot föreningen: 

1. Borgensavgift sätts till 0 %. 

2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår. 

3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje 
sammanträde. 

4. Föreningen ska tillse att investeringarna hålls försäkrade under hela den tid som 
borgen ska gälla. 

5. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella återkrav vid 
infriat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras utan kommunens 
skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet. 

Ovan angivna villkor för givande av borgen ska bekräftas av Björketorps Fiber 
ekonomisk förening genom undertecknande av villkorshandling från föreningens 
firmatecknare. Kommundirektören bemyndigas att i övrigt teckna erforderliga 
handlingar. 

Detta beslut om borgen behandlas separat från tidigare beslut om borgen till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2018 att bevilja kommunal borgen till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening för lån som avser tillfällig finansiering av 
bredbandsutbyggnad. Beslutet var baserat på att föreningen i sin tur fått beslut om 
bidrag från Länsstyrelsen. Borgensbeloppet beslutades till 5 331 000 kronor och 
gällde först till 2019-01-31, men förlängdes fram till en månad efter det att 
föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 
2020-09-30. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter den 16 juni 2020, baserat på 
beviljade bidrag till föreningen från Länsstyrelsen, att ytterligare förlänga 
borgensåtagandet till 2022-09-30 samt utöka borgensåtagandet till beloppet 
7 987 638 kronor. Beslutet förlängdes senare till att gälla fram till 2023-02-27. 

Under september 2022 inkom Björketorps Fiber med en ansökan om kommunal 
borgen fram till 2027-12-31. I förutsättningarna ingår inte några bidrag från 
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Länsstyrelsen, de aktuella projekten ska genomföras genom att ha en kredit hos 
Varbergs Sparbank. Krediten ska trygga likviditeten för strategiska beslut och ge 
fortsatt stabilitet för föreningens verksamhet. Ansökan om kommunal borgen är till 
beloppet 4 000 000 kronor. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
288, där följande föreslås:  

Borgen beviljas för Björketorps Fiber ekonomisk förening med 4 miljoner kronor till 
och med 2027-12-31, med följande villkor gentemot föreningen: 

1. Borgensavgift sätts till 0 %. 

2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår. 

3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje 
sammanträde. 

4. Föreningen ska tillse att investeringarna hålls försäkrade under hela den tid som 
borgen ska gälla. 

5. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella återkrav vid 
infriat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras utan kommunens 
skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet. 

Ovan angivna villkor för givande av borgen ska bekräftas av Björketorps Fiber 
ekonomisk förening genom undertecknande av villkorshandling från föreningens 
firmatecknare. Kommundirektören bemyndigas att i övrigt teckna erforderliga 
handlingar. 

Detta beslut om borgen behandlas separat från tidigare beslut om borgen till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Tomas Persson 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 
Björketorps Fiber ekonomisk förening 
____________________ 
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§ 234/2022    

Månadsrapport till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Kristian Johansson och ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen 
information om derivatinstrument inom Marks kommunkoncern och dess innebörd.  

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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§ 235/2022   Dnr: KS 2022-222 

Skolprojekt i Skene - vägval och projektering av idrottshall 
Kommunstyrelsens beslut 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av idrottshall vid 
Ängshallen enligt hallösning i alternativ A. Beslutet fattas under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 33,7 miljoner 
kronor. 

Kommundirektören får i uppdrag att ha dialog med MarboBasket om möjligheter att 
ha elitseriespel i Skenehallen. Uppdraget delrapporteras till kommunstyrelsen under 
våren 2023. 

Elise Benjaminsson (M), Tomas Ekberg (M), Pär-Erik Johansson (M), Anders 
Lilliestam (M), Bo Kindström (SD) och Lennart Svensson (SD) avstår från att delta i 
beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Investeringsbudgeten för Skeneskolan etapp 1 utökas från 299 miljoner kronor till 
332,7 miljoner kronor där riktvärde för skola är 245,0 miljoner kronor och för 
idrottshallar 87,7 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Elise Benjaminsson (M), Tomas Ekberg (M), Pär-Erik Johansson (M), Anders 
Lilliestam (M), Bo Kindström (SD) och Lennart Svensson (SD) avstår från att delta i 
beslut.  

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Elise Benjaminsson (M) är bilagd protokollet (bilaga 1) 
som återfinns i slutet av protokollet.   

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden gjort en 
förstudie för lokaler för idrott och kultur som en del i projektet med skolorna i 
Skeneområdet.  

Behovet av lokaler för idrott var inte fullt utrett vid beslut om projektering och 
byggstart för etapp 1, ny högstadieskola varför den frågan nu hanteras separat. 

Förstudien har resulterat i olika val tillika investeringsnivåer avseende 
idrottslokalerna vilket även påverkar barn- och utbildningsnämnden. Gemensamt 
för alternativen som lyfts i förstudien är att befintliga kampsportslokaler ersätts och 
anpassas efter dagens behov samt att det tillkommer en yta för kampsport. 
Skillnaden mellan alternativen är storleken på den idrottshall som sedan tidigare 
ingått i projektet. 
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Avseende kulturlokalerna så är de i sammanhanget marginella då separata 
kulturlokaler i etapp 1 omfattas av ett övningsrum för musik vilket beräknas kunna 
ingå i tidigare förstudie av projektet kring skolan.   

Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har ställt sig 
bakom förstudien och förslagit att alternativ A projekteras vidare inför byggstart. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
289, där följande föreslås:  

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av idrottshall vid 
Ängshallen enligt hallösning i alternativ A. Beslutet fattas under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 33,7 miljoner 
kronor. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Investeringsbudgeten för Skeneskolan etapp 1 utökas från 299 miljoner kronor till 
332,7 miljoner kronor där riktvärde för skola är 245,0 miljoner kronor och för 
idrottshallar 87,7 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande tilläggsförslag:  

Kommundirektören får i uppdrag att ha dialog med MarboBasket om möjligheter att 
ha elitseriespel i Skenehallen. Uppdraget delrapporteras till kommunstyrelsen under 
våren 2023. 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lars-Inge Anderssons 
(KD) förslag, och finner att förslaget avslås.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 
finner att så sker.  
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Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

_______________________ 
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§ 236/2022   Dnr: KS 2022-525 

Svar på Granskning av IT-styrning Marks kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 
IT-styrning Marks kommun och översänder svaret till kommunrevisionen.  

Uppföljning av IT-styrningen och vad som görs vad gäller granskningens 
rekommendationer läggs in i kommunstyrelsens internkontrollplan 
och följs upp i delårs- och årsrapporter under 2023 och 2024.  

Ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en översiktlig granskning av 
Marks kommuns IT-styrning. Granskningen omfattar IT- och digitaliseringsenheten 
samt ett urval av förvaltningar och bolag. Syftet med granskningen är att bedöma 
om IT-styrningen är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. 
Granskningen omfattar styrning och organisation. Kommunrevisionen önskar svar 
från kommunstyrelsen på granskningen senast 15 januari 2023. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
290, där följande föreslås: 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 
IT-styrning Marks kommun och översänder svaret till kommunrevisionen.  

Uppföljning av IT-styrningen och vad som görs vad gäller granskningens 
rekommendationer läggs in i kommunstyrelsens internkontrollplan 
och följs upp i delårs- och årsrapporter under 2023 och 2024.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Biträdande kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag och finner 
att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 
Kommunrevisionen 

___________________ 
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§ 237/2022   Dnr: KS 2022-629 

Insatsområden 2023–2024 Bästa barnkommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören får under budgetåren 2023–2024 disponera upp till 2,5 mnkr 
årligen ur kommunstyrelsens medel för ”Bästa barnkommun” för insatser i linje 
med inriktningarna i Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier, i 
syfte att verka mot det kommunövergripande målet Bästa barnkommun. 

Uppföljning sker löpande i samband med ordinarie uppföljningsrapporter. 
Slutredovisning sker vid budgetperiodens slut (2024). 

Ärendet 
I budget 2022–2023 (KF § 190/2021) beslutades att Bästa barnkommun blir ett av 
två kommunövergripande mål. Målets fokus är att alla grundskoleelever ska uppnå 
fullföljda studier. I den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–
2030 anges fullföljda studier som en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar, samt att 
förutsättningar att klara skolan påverkas av olika bakgrundsfaktorer, varför insatser 
behöver riktas mot att utjämna skillnader. 

Förvaltningarnas samlade bild är att det finns jämlikhetsutmaningar i Marks 
kommun inom skola, fritid och livsvillkor. Resultaten på dessa områden samvarierar 
också tydligt med varandra. Hälsan är sämre, och skolresultat och fritidsaktivitet är 
lägre inom vissa grupper och områden i Marks kommun. 

I syfte att möta Marks kommuns utmaningar bland barn och ungdomar, har ett 
antal förslag på viktiga insatsområden identifierats. Prioriterade inriktningar inom 
Kraftsamling fullföljda studier samt den lokala nulägesbilden har varit vägledande 
vid identifiering. Insatsområdena handlar om att stärka föräldraskapet, främja 
läsning och språkutveckling, främja skolnärvaro och förebygga hemmasittande, 
främja en meningsfull tillvaro i skola och fritid, samt att utveckla delaktighet och 
inflytande. 

För att arbeta utjämnande och ge bättre effekt behöver insatser för de grupper där 
utmaningarna är störst prioriteras. Precisering och prioritering av målgrupper utgår 
från aktuella underlag och analyser av bakgrundsfaktorer. 

Syftet med insatsområdena är att vid periodens slut ha uppnått varaktiga 
förändringar för spridning i organisationen, samt underlag för eventuella beslut om 
förändrad inriktning eller liknande. 

En arbetsstruktur föreslås där kommunstyrelse beslutar om övergripande inriktning 
och budget och kommundirektör beslutar om respektive insatsområdes inriktning 
och budget, över en tidsperiod på två år. Ansvariga för respektive insatsområde 
utformar därefter insatser som följs upp löpande. På så vis kan olika aktiviteter 
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testas för att undersöka vad som får bäst effekt, utan att ändra övergripande 
inriktning och mål. 

Förslaget innebär minskad detaljstyrning från politik och kommunledning, och ger 
verksamheterna bättre planeringsförutsättning och större handlingsutrymme för 
innovation. En systematisk uppföljning ger samtidigt möjlighet att följa upp 
arbetets resursutnyttjande och resultat regelbundet. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 december 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 december 2022, § 
311, där följande föreslås:  

Kommundirektören får under budgetåren 2023–2024 disponera upp till 2,5 mnkr 
årligen ur kommunstyrelsens medel för ”Bästa barnkommun” för insatser i linje 
med inriktningarna i Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier, i 
syfte att verka mot det kommunövergripande målet Bästa barnkommun. 

Uppföljning sker löpande i samband med ordinarie uppföljningsrapporter. 
Slutredovisning sker vid budgetperiodens slut (2024). 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer 
budgetförslaget. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen Rasmus Torngard redogör för 
ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V), Anita Lomander (S), Lena Ferm Hansson (C), Stefan Brunander 
(C), Ulf Dahlberg (S) och Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Lena Ferm Hansson (C) föreslår med instämmande av Stefan Brunander (C) 
följande ändringsförslag: 

meningen ”Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer 
budgetförslaget” stryks då budget är fastställd vid tidpunkten för dagens 
sammanträde.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 
och finner att förslaget antas.  
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Beslutsgång 2 

Ordföranden frågan om kommunstyrelsen antar Lena Ferm Hanssons (C) 
ändringsförslag, och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 

______________________ 
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§ 238/2022   Dnr: KS 2021-218 83 

Återrapportering av resultat från LUPP 2021 Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken 
Kommunstyrelsens beslut 
Återrapportering av resultat från ungdomsenkäten lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 2021 i Mark kommun godkänns. 

Ärendet 
Marks kommun genomför sedan 2010 ungdomsenkäten Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor i 
kommunen. Enkäten är framtagen av Myndigheten från ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) och genomförs av många kommuner i Sverige som en 
del av uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet. Enkäten genomfördes för 
femte gången år 2021 i Marks kommun och resultatet sammanställdes hösten 2022. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
291, där följande föreslås:  

Återrapportering av resultat från ungdomsenkäten lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 2021 i Mark kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsostrateg Viktoria Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och finner 
att så sker.  

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden 
Valnämnden 
____________________ 
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§ 239/2022   Dnr: KS 2020-61 83 

Uppföljning av det läsfrämjande projektet Bokstart 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljning av det treåriga läsfrämjande projektet Bokstart, som ingått i 
verksamhetsplan för folkhälsoarbetet, och dess permanentande noteras. 

Ärendet 
I snart tre år har kommunen genomfört det läsfrämjande projektet Bokstart. Inom 
projektet har bibliotekarier lämnat böcker till småbarnsfamiljer. Nu övergår 
insatsen till den ordinarie verksamheten på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 november 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
292, där följande föreslås:  

Uppföljning av det treåriga läsfrämjande projektet Bokstart, som ingått i 
verksamhetsplan för folkhälsoarbetet, och dess permanentande noteras.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsostrateg Viktoria Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och finner 
att så sker.  

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
HSNS (hsn.sodra@vgregion.se) 

______________________ 
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§ 240/2022   Dnr: KS 2022-540 

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 
Kommunstyrelsen beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 fastställs enligt 
upprättat förslag. 

Ärendet 
Ett förslag är framtaget för verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 
för 2023 med utgångspunkt från samverkansavtalet, hälsoläget, gemensamma 
prioriteringar utifrån politisk dialog mellan berörda presidier i kommunstyrelsen och 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt gemensam dialog med berörda 
verksamheter. 

Prioriterade områden föreslås vara inflytande och delaktighet samt fullföljda 
studier. Prioriterade målgrupper föreslås vara barn och unga samt äldre. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 31 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
293, där följande föreslås:  

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 fastställs enligt 
upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsostrateg Lina Sjöstrand redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och finner 
att så sker.  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Äldreomsorgsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.sodra@vgregion.se 
Lars Paulsson lars.paulsson@vgregion.se 
_________________________ 
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§ 241/2022   Dnr: KS 2022-210 

Återrapportering Hackathon 
Kommunstyrelsens beslut 
Återrapportering om hantering av ungas förbättringsförslag, framtagna under 
Hackathon 1 april 2022, godkänns. 

Ärendet 
År 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur 
kommunen bäst kan höra med unga om hur de kan påverka i kommunala frågor. 
Den 1 april 2022 genomfördes ett Hackathon, en heldag där unga, tjänstepersoner 
och politiker tillsammans kom fram till konkreta förslag på vad unga ville förbättra i 
kommunen. Ett av förslagen är genomfört och en plan för hantering har tagits fram 
för resterande åtta förslag. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
296, där följande föreslås:  

Återrapportering om hantering av ungas förbättringsförslag, framtagna under 
Hackathon 1 april 2022, godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsostrateg Viktoria Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och finner 
att så sker.  

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Youth 2030 Movement (info@youth2030.se) 

_________________________ 
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§ 242/2022   Dnr: KS 2020-202 253 

Avtal om avbruten markanvisning för Lygnersvider 1:29, 
Smälteryd – område A 
Kommunstyrelsens beslut 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknat 15 oktober 2020 med 
Götenehus Aktiebolag avbryts. Markanvisningsavgiften om 715 000 kronor skall 
återbetalas via resultatkonto för exploatering. 

Ärendet 
Under november 2019 till februari 2020 genomfördes en markanvisningstävling för 
del av fastigheten Lygnersvider 1:29 med målet att detaljplan för bostäder skulle 
tas fram över området som tidigare använts som fångvårdsanstalt. Götenehus AB 
presenterade det vinnande bidraget för delområde A och erbjöds att ingå 
markanvisningsavtal med kommunen, sedan dess har bolaget tillsammans med 
kommunen och två andra exploatörer gemensamt verkat för att en ny detaljplan för 
området tas fram. Förutsättningarna har under arbetets gång förändrats och 
resulterat i betydligt sämre villkor för Götenehus AB som härmed väljer att avbryta 
markanvisningen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 14 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
294, där följande föreslås:  

Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknat 15 oktober 2020 med 
Götenehus Aktiebolag avbryts. Markanvisningsavgiften om 715 000 kronor skall 
återbetalas via resultatkonto för exploatering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag, och finner 
att så sker.  

Beslut skickas till 
Götenehus AB 

_________________ 
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§ 243/2022   Dnr: KS 2021-566 

Svar på medborgarförslag om träffpunkt 
Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget om mötesplatser likt ett allaktivitetshus prövas vidare inom 
ramen för arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrala Mark samt arbetet med 
Målbild Kinna centrum 2030 och Målbild Skene centrum 2035. 

Medborgarförslag anses därmed besvarat.  

Ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om ett allaktivitetshus, en träffpunkt som 
bedrivs av olika verksamheter och består av en bredd av aktiviteter för olika 
målgrupper. Behovet har även formulerats från flera håll inom kommunen och kan 
generera positiva effekter på både individ- och samhällsnivå.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 november 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 30 november 2022, § 
297, där följande föreslås:  

Medborgarförslaget om mötesplatser likt ett allaktivitetshus hanteras vidare inom 
ramen för arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrala Mark samt arbetet med 
Målbild Kinna centrum 2030 och Målbild Skene centrum 2035. 

Medborgarförslag anses därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsostrateg Viktoria Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår följande:  

Medborgarförslaget om mötesplatser likt ett allaktivitetshus prövas vidare inom 
ramen för arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrala Mark samt arbetet med 
Målbild Kinna centrum 2030 och Målbild Skene centrum 2035. 

Stefan Brunander (C) yrkar bifall till Tomas Ekbergs (M) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Tomas Ekbergs (M) förslag, och 
finner att så sker.  
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

________________ 
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§ 244/2022   Dnr: KS 2022-399 

Begäran om entledigande 
Kommunstyrelsens beslut 
Tomas Johansson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Till ny ersättare utses:  

Anders Lilliestam (M) Kinna   

Ärendet 
Tomas Johansson (M) har i skrivelse den 30 november 2022 begärt att bli 
entledigad från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas enligt 34 § i kommungemensamt reglemente 
för nämnderna. 

Vid fyllnadsval tillämpas förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller 
ersättare tillhör som ska ersättas, lägger under sammanträdet fram förslag till 
ersättare.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen entledigar Tomas Johansson (M) från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, och finner att så sker.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att 

Anders Lilliestam (M) Kinna   

utses till ny ersättare.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 
Tomas Johansson (M) 

Anders Lilliestam (M) 

___________________ 
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§ 245/2022   Dnr: KS 2022-441 

Nominering av adjungerad ledamot och ersättare till den lokala 
säkerhetsnämnden för Ringhals kärnkraftverk 
Kommunstyrelsens beslut 
Ledamot 

(S) Ulf Dahlberg  Skene 

Ersättare 

(M) Tomas Johansson Hyssna 

Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S) föreslår att Ulf Dahlberg (S) nomineras till adjungerad ledamot 
för Ringhals säkerhetsnämnd.  

Tomas Ekberg (M) föreslår att Tomas Johansson (M) nomineras till adjungerad 
ersättare för Ringhals säkerhetsnämnd.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Ringhals säkerhetsnämnd 

_____________________ 
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§ 246/2022   Dnr: KS 2022-633 

Nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
Ekonomisk förening 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nominera Anders Andersson (C) till styrelsen för 
Kommuninvest Ekonomisk förening.  

Ärendet 
Kommunen har den 6 december 2022 mottagit en inbjudan till nominering av 
ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.  

Valberedningen för Kommuninvest inbjuder medlemmarna i föreningen att 
nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet av 
styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman den 30 mars 2023. 
Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter.  

Nomineringar ska vara Kommuninvest tillhanda senast den 20 januari 2023.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Anders Andersson (C) nomineras till styrelsen 
för Kommuninvest ekonomisk förening.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslaget, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommuninvest Ekonomisk förening, valberedningen@kommuninvest.se  

Anders Andersson (C) 

______________ 

  

mailto:valberedningen@kommuninvest.se
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§ 247/2022    

Val av ombud till föreningsstämmor Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
Kommunstyrelsen beslut 
Till ombud utses:  

(S) Ulf Dahlberg Skene 

Till ersättare utses:  

(M) Tomas Ekberg Fritsla 

Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S) föreslår att Ulf Dahlberg (S) utses till ombud till 
föreningsstämmor Kommuninvest ekonomisk förening. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Tomas Ekberg (M) utses till ersättare till ombud till 
föreningsstämmor Kommuninvest ekonomisk förening. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Kommuninvest ekonomisk förening 

_______________ 
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§ 248/2022   Dnr:  

Val av ombud vid årsstämmor 2023-2026 Luft i Väst - 
Luftvårdsförbundet för Västra Sverige 
Beslutsrubrik 
Till ombud utses:  

(C) Pontus Johansson Hajom 

Till ersättare utses:  

(M) Pär-Erik Johansson Kinna 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Pontus Johansson (C) utses till ombud vid 
årsstämmor 2023-2026 Luft i Väst - Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Pär-Erik Johansson (M) utses till ersättare till ombud 
vid årsstämmor 2023-2026 Luft i Väst - Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Luft i Väst - Luftvårdsförbundet för Västra Sverige 

Pontus Johansson 

Pär-Erik Johansson 

_______________ 
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§ 249/2022    

Val till trygghets- och säkerhetsrådet 
Beslutsrubrik 
Till ordförande utses: 

(S) Ulf Dahlberg Skene  

Till vice ordförande utses: 

(M) Tomas Ekberg Fritsla 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S) föreslår att Ulf Dahlberg (S) utses till ordförande i trygghets- 
och säkerhetsrådet. 

Tomas Ekberg (M) förslår att Tomas Ekberg (M) utses som vice ordförande i 
trygghets- och säkerhetsrådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 
Trygghets- och säkerhetsrådet 

_______________ 
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§ 250/2022    

Val till styrgruppen för Fairtrade City 
Kommunstyrelsens beslut 
Ledamot tillika ordförande 

(C) Gisella Olsson  Kinna 

Ledamot 

(M) Tomas Johansson  Hyssna 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att namn Gisella Olsson (C) utses till ledamot tillika 
ordförande i styrgruppen för Fairtrade City. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Tomas Johansson (M) utses till ledamot i 
styrgruppen för Fairtrade City. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Fairtrade City 

Gisella Olsson 

Tomas Johansson 

_______________ 
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§ 251/2022    

Val till årsstämmor Coompanion Sjuhärad 
Kommunstyrelsens beslut 
Ombud 

(C) Lena Ferm Hansson  Älekulla 

Ersättare 

(M) Elise Benjaminsson  Hyssna 

Ledamöternas förslag till beslut 
Stefan Brunander (C) föreslår att Lena Ferm Hansson (C) utses till ombud till 
årsstämmor Coompanion Sjuhärad. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Elise Benjaminsson (M) utses till ersättare till ombud 
till årsstämmor Coompanion Sjuhärad. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Lena Ferm Hansson 

Elise Benjaminsson 

_______________ 
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§ 252/2022    

Val av kontaktpolitiker till föreningen Sveriges ekokommuner 
Kommunstyrelsens beslut 
Kontaktpolitiker 

(S) Ulf Dahlberg Skene 

Ersättare för kontaktpolitiker 

(M) Peter Branshøj Fritsla  

Ledamöternas förslag till beslut 
Anita Lomander (S) föreslår att Ulf Dahlberg (S) utses till kontaktpolitiker till 
föreningen Sveriges ekokommuner. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Peter Branshøj (M) utses till ersättare för 
kontaktpolitiker till föreningen Sveriges ekokommuner. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta förslagen, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 
Peter Branshøj 

_______________ 
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§ 253/2022    

Övrig fråga om investerings- och byggprocesser i Marks 
kommun 
Ärendet 
Arthur Thiry (V) lyfter en fråga om investerings- och byggprocesser i Marks 
kommun. 

Arthur Thiry (V) önskar att ett ärende snarast initieras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott om en uppdatering och analys av investerings- och byggprocessen 
utifrån de rekommendationer som teknik- och serviceförvaltningen tidigare har 
gjort. Han framför att från Vänsterpartiets sida är det önskvärt att uppdateringen 
och analysen presenteras vid budgetberedningen våren 2023 och att 
arbetsutskottet ger uppdraget till kommundirektören. 

Ulf Dahlberg (S) svarar att kommunstyrelsens presidie ska diskutera detta och att 
frågan ska inkluderas i arbetsutskottets arbete med hjälp av kommundirektören.  
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§ 254/2022    

Kommundirektören informerar 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar kommunstyrelsen om: 

- Att hon har varit på ett möte med kommundirektörsnätverket på SKR. Hon 
representerar kommunerna i Sjuhärad. Kompetensförsörjning är en stor 
gemensam utmaning för hela kommunsverige. Kommundirektörsnätverket vill 
flytta digitalisering framåt på nationell nivå eftersom Sveriges kommuner nu 
går i otakt med varandra. Det behöver göras en gemensam satsning. Danmark 
är exempel på ett land som digitaliserar på ett mer samordnat sätt.  

- Covidläget och andra virus och att socialförvaltningen sköter hanteringen av 
detta samt kommunikationen med SÄS.  

- Året som har gått i Marks kommun.  

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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§ 255/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 
Anskaffning leasinfordon Förvaltningchef 2022-11-15 KS 2022-5-14 

Begäran om uppgifter om 
förtroendevalda 

1:e kommunjurist 2022-11-18 KS 2022-595-2 

Avtal om ersättning av träd Exploateringsingenjör 2022-11-22 KS 2022-607-2 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-11-24 KS 2020-470 253-4 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-11-24 KS 2019-490 253-4 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-11-24 KS 2020-468 253-4 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2022-11-24 KS 2022-5-15 

Förslag på begravningsombud Ordförande 2022-12-12 KS 2022-447-3 
 

____________________ 
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§ 256/2022 

Redovisning av meddelanden 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av meddelanden godkänns 

A) Vänersborgs Tingsrätt, dom i mål nr F 1749-22 
B) Protokoll 20221116 Förbundsstyrelse Sjuhärads samordningsförbund 
C) Sjuhärads samordningsförbund Verksamhetsplan 2023-2025 
D) MEAB 20221110 Protokoll 
E) TSN § 142/2022 Elbesparing gatubelysning 
F) Länsstyrelsen – nytt förslag på kommuntal för mottagande av nyanlända 

2023 
G) Patientnämnden äldre röster om vården 
H) Skrivelse från socialnämnden. Konsekvenser av lågkonjunkturen och 

åtgärder för att minska dess påverkan på marginaliserade grupper i Marks 
kommun.  

________________________  
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Bilaga 1 – Protokollsanteckning Elise Benjaminsson (M) 
 
Skolprojekt i Skene – vägval och projektering av idrottshall 
 
Inledningsvis ser vi fram emot en ny och tydligare process för de investeringar vi 
står inför. Den otydlighet som idag råder kring allt från vad en förstudie ska 
innehålla till prioriteringsordning, utformning och långsiktiga driftskonsekvenser 
måste klargöras. Vi anser också att det krävs förtydliganden kring vad som ska 
anses som grundutförande, målet måste vara att hålla kostnaderna för 
nyinvesteringar nere, arbeta resurseffektivt genom att underhålla det vi har. Vi 
efterfrågar tydligare behovsanalyser och nyckeltal där varje lösning inte alltid blir 
det ”extra” tilltagna alternativet. För oss är t ex lärare viktigare än byggnader och 
vi ställer oss frågan om behovet av hallar skulle vara detsamma om 
lokalkostnaderna till större del låg ute på varje enhet att hantera. 
 
Vi konstaterar att efterfrågade nyckeltal kring antal hallar och hallyta per 
capita/elev jmf med andra kommuner saknas och inte finns inrapporterade i 
nationella databaser. Behovsanalysen måste utgå från verksamheternas faktiska 
behov, och de kostnader nämnderna måste bära. Det handlar om att vi som 
politiker ska kunna fatta de allra bästa besluten, söka öka likvärdigheten och värna 
skattebetalarnas pengar.  
 
Ur ett likvärdighetsperspektiv och alla elevers rätt till likvärdig stimulans 
konstaterar vi vidare att det saknas idrottshall t ex för Fotskälsskolan. I 
centralorten finns redan idag stora möjligheter till olika idrotter. Vår uppfattning är 
att det således vore bättre att bygga ut hallytorna i Skene i steg och etapper och 
tillse att likvärdigheten ökar bland kommunens skolor och förskolor. Det redovisade 
och uppskattade behovet utifrån Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
baseras på när skolan är fullt utbyggd med 650 elever åk 7-9. Det ska jämfört med 
360 elever idag. Ämnet idrott innehåller olika moment, där flera med fördel kan 
förläggas utomhus, på badhuset eller i vanlig lektionssal. Det handlar om 
schemaläggning.  
 
Moderaterna har i processen kring skolstrukturen i Skene varit tydliga med att vi 
vill se två F-6 skolor och en högstadieskola i Skene. Vi föreslog att en ny F-6 skola 
byggs på Ängahagen och i den kalkyl som togs fram inför inriktningsbeslutet ingick 
en hall.  
 
Vi konstaterar också att Barn- och utbildningsnämnden inte fattat beslut om 
fortsatta etapper avseende Skeneskolorna och hur den vidare skolstrukturen ska se 
ut. I ärendet om Prioriteringsordning för lokalinvesteringar 2022 som Barn- och 
utbildningsnämnden fattat beslut om framgår att förvaltningschefen får i uppdrag 
att snarast utreda förutsättningarna att lägga etapp tre i priogrupp två med 
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tillägget att ”utredningen ska särskilt belysa behov, möjligheter och konsekvenser 
av att bygga en ny skola i Ängahagen (beräknat till ca 152 miljoner kronor inkl 
idrottshall enligt tidigare underlag inför inriktningsbeslutet)”. Som en konsekvens 
av detta anser vi att behovet av idrottsytor i anslutning till Ängskolan utifrån 
skolverksamhetens behov inte är tillräckligt utrett, varför vi valde att ej delta i 
beslutet avseendeidrottshall. 
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