
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(22) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-05-18 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-13.50.  
Paus klockan 09.55-10.10, 12.30-13.15.  

  
Beslutande C Stefan Brunander tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Jessica Rodén  
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
   
   
  Ej beslutande ordinarie 
 S Lisa Dahlberg, via Skype, klockan 08.30-13.40 §§ 130-del 

av § 140 
   
   
  Övriga 
  Anna Molander, verksamhetschef Sjuhärad Tolkförmedling 

Väst, § 130 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Lars Landrö, kanslichef  
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare §§ 130-139 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnads- 

förvaltningen §§ 132-135 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 132-135, 

138 
  Max Tholén, exploateringsingenjör §§ 132-135 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 136-140 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 136-140 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och serviceförvalt-

ningen §§ 136-137 
  Jonas Paradis, projektledare §§ 136-137 
  Malin Johnson, ekonom § 138 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller § 138-139 
  Emil Klasson, ekonom § 138 
  Lena Arvidsson, redovisningschef § 138 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§ 138 
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  Pelle Pellby, HR-chef § 138-139 
  Martin Bertilsson, upphandlingschef § 138 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 138 
  Krister Näsström, digitaliseringschef § 138 
  Maria Sivedal, utredare § 138, 140 
  

 
Utses att justera Lena Ferm Hansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 27 maj 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  § 130-140 
  Ellen Player Pellby § 130-139 
     
 Sekreterare    
  Lars Landrö § 140 
     
 Ordförande    
  Tomas Johansson § 130-140 
     
 Justerande    
 Lena Ferm Hansson            §  130-140 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 130-140 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-05-27 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-06-18 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Information om verksamhet från Tolkförmedling Väst  § 130 
  
Tolkförmedling Väst - årsredovisning 2019 § 131 
  
Introduktion av ärenden om markanvisningstävling Smälteryd 
1:29, område A-D  

§ 132 

  
Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område A 

§ 133 

  
Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område B och C 

§ 134 

  
Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område D 

§ 135 

  
Sanering Kvarnvägen och Skördegatan - begäran om utökad  
budget och igångsättningstillstånd 

§ 136 

  
Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo - begäran om igångsättnings- 
tillstånd och utökad budget 

§ 137 

  
Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen § 138 
  
Aprilrapport 2020 för Marks kommun § 139 
  
Fastställande av reviderade ramar 2021  § 140 
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§ 130/2020  

Information om verksamhet från Tolkförmedling Väst 

Arbetsutskottets beslut  
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Sjuhärad Tolkförmedling Väst Anna Molander ger arbets- 
utskottet information om Tolkförmedling Västs verksamhet.  
 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk,  
förbundet utför även översättningsuppdrag. 350 000 uppdrag utförs per år av 
1200 tolkar och 100 översättare. Uppdragen utförs på över 100 olika språk. 
Tolkning kan ske på plats eller på distans.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

_______________ 
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§ 131/2020 Dnr 2020-232 106  

Tolkförmedling Väst - årsredovisning 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Direktionen beslutade den 27 mars 2020 att godkänna årsredovisningen för 
2019. Enligt förbundsordningen ska den sedan översändas till medlems- 
kommunerna för behandling i kommunfullmäktige och beslut om ansvarsfrihet 
för direktionens ledamöter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande: 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Tolkförmedling väst 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 
 
Förslagen antas.  

_______________ 
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§ 132/2020  

Introduktion av ärenden om markanvisningstävling Smälteryd 1:29, 
område A-D 

Arbetsutskottets beslut  
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén ger arbetsutskottet information om bak-
grunden till markanvisningsavtalen för Smälteryd 1:29, område A-D.  
Tävlingsbidragen presenteras, likaså återkoppling från aktörsmöten.  
 
Slutligen presenteras uppbyggnad av respektive avtal.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

_______________ 
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§ 133/2020 Dnr 2020-202 253  

Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område A  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknas med Götenehus 
Aktiebolag enligt upprättat förslag.  
 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ärendet gäller markanvisningsavtal för exploateringsområde A, Lygnersvider 
1:29, Smälteryd. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknas med Götenehus 
Aktiebolag enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A 
tecknas med Götenehus Aktiebolag enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 134/2020 Dnr 2020-203 253  

Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område B och C  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Markanvisningsavtal för del av Lygnersvider 1:29 område B och C tecknas 
med Erik Larsson Bygg AB enligt upprättat förslag.  
 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ärendet gäller markanvisningsavtal för exploateringsområde B och C,  
Lygnersvider 1:29, Smälteryd. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Markanvisningsavtal för del av Lygnersvider 1:29 område B och C tecknas 
med Erik Larsson Bygg AB enligt upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal för del av Lygnersvider 1:29 
område B och C tecknas med Erik Larsson Bygg AB enligt upprättat förslag. 

Förslaget antas.  

________________ 
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§ 135/2020 Dnr 2020-203 253  

Förslag till markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29, Smälteryd –  
område D 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område D tecknas med Aktie- 
bolaget Sätila Bygg enligt upprättat förslag.  
 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ärendet gäller markanvisningsavtal för exploateringsområde B och C,  
Lygnersvider 1:29, Smälteryd. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område D tecknas med Aktie- 
bolaget Sätila Bygg enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område D 
tecknas med Aktiebolaget Sätila Bygg enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas.  

_______________ 
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§ 136/2020 Dnr 2020-199 042 

Sanering Kvarnvägen och Skördegatan - begäran om utökad budget 
och igångsättningstillstånd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge projektet Sanering Kvarnvägen och  
Skördegatan igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäk-
tige utökar investeringsbudgeten från 13 miljoner kronor till 17,3 miljoner 
kronor. 
 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Området Kvarnvägen/Skördegatan, Skene ligger inom kommunens  
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt VA saknas dock 
delvis samtidigt som några fastigheter har bristfälliga avlopp. Befintliga  
ledningar är delvis i dåligt skick samtidigt som delar av ledningarna går under 
byggnader.  
 
Projektets syfte är att området ska uppfylla kraven för kommunens  
verksamhetsområde för vatten och avlopp samt säkerställa dricksavatten- 
leveransen både inom området och till Överföringsledningen och dess  
recipienter.  
 
Utförandet av investeringsprojektet planeras ske i två etapper där etapp 2 är 
beroende av miljötillstånd för planerade avloppspumpstationer. Sträckan 
Rönnbärsvägen – Kvarnvägen planeras ske i etapp 1 eftersom två fastigheter 
på Rönnbärsvägen nyligen erhållit bygglov. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge projektet Sanering Kvarnvägen och Skörde-
gatan igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige  
utökar investeringsbudgeten från 13 miljoner kronor till 17,3 miljoner kronor.  

Dagens sammanträde 
Projektledare VA Jonas Paradis redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge projektet Sanering 
Kvarnvägen och Skördegatan igångsättningstillstånd under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten från 13 miljoner kronor till 
17,3 miljoner kronor. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 137/2020 Dnr 2020-199 042  

Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo - begäran om igångsättnings- 
tillstånd och utökad budget  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge projekt Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo 
igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige utökar  
projektets budget till 21,1 miljoner kronor.  
 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har genom ordförandebeslut begärt utökad  
budget samt igångsättningstillstånd för projektet Stabilitetshöjande åtgärder 
Hedbo. I investeringsplanen är projektet benämnt Skredriskåtgärder Hedbo 
med en budget på 8,7 miljoner kronor. 
 
Kommunen blev 2012 beviljad bidrag om drygt 4 mnkr till projektet varav 
hälften utbetalats men bokats upp eftersom vi inte använt medlen. Bidraget 
motsvarade 60 procent av de utgifter som då kunde visas som kalkyl för  
projektet. En ny ansökan är nu aktuell eftersom utgiftskalkylen förändrats till 
21,1 miljoner kronor. 
 
Syftet med projektet är att stabilisera slänten mot Viskan för att ge trygghet 
och säkerhet för boende och besökare i området samt att bidra till en hållbar 
miljö i och omkring Viskan. 
 
Projektet ska dessutom skapa förutsättningar för att bibehålla en funktionell 
huvudspillvattenledning mellan centralorten och Skene avloppsreningsverk. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge projekt Stabilitetshöjande åtgärder Hedbo 
igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige utökar  
projektets budget till 21,1 miljoner kronor. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson och projektledare Viktor Larsson redogör för  
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge projekt Stabilitets-
höjande åtgärder Hedbo igångsättningstillstånd under förutsättning att  
kommunfullmäktige utökar projektets budget till 21,1 miljoner kronor. 
 
Förslaget antas.  
 

________________ 
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§ 138/2020 Dnr 2020-166 042 

Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att anpassa ordinarie 
verksamhet till budget. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa ett förväntat budget- 
underskott för kostnader som uppstår av förändrade redovisningsprinciper. 
Finansiering 2021 och följande år hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa underskott för  
kostnader som uppstår på grund av pågående Coronapandemi.  
 
Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommun- 
direktören. 
 
Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en 
uppföljning av verksamheten och ekonomi per sista april. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att anpassa ordinarie 
verksamhet till budget. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa ett förväntat budget- 
underskott för kostnader som uppstår av förändrade redovisningsprinciper. 
Finansiering 2021 och följande år hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa underskott för  
kostnader som uppstår på grund av pågående Coronapandemi.  
 
Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommun- 
direktören. 
 
Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 
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Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att anpassa ordinarie 
verksamhet till budget. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa ett förväntat budget- 
underskott för kostnader som uppstår av förändrade redovisningsprinciper. 
Finansiering 2021 och följande år hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen begär av fullmäktige att få redovisa underskott för  
kostnader som uppstår på grund av pågående Coronapandemi.  
 
Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommun- 
direktören. 
 
Aprilrapport 2020 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(22) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-05-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 139/2020 Dnr 2020-165 042  
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2020 fastställs till:  
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB  0,1 procent 
 
Barn- och utbildningsnämndens får under 2020 maximalt disponera 3,9  
miljoner kronor för att utveckla verksamheten inom arbetsmarknad och  
integration.  
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för behovs- och  
verksamhetsförändringar. I arbetet ingår att söka extern finansiering av del 
av verksamheten från och med 2021. Barn- och utbildningsnämnden ska åter-
komma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten med en lä-ges-
rapport om denna verksamhets läge och inriktning. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att upphandla ett gemensamt finansiellt stöd 
för kommunen och dess helägda bolag för att samordna de finansiella  
frågorna i syfte att skapa en effektiv och säker finansförvaltning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Investeringsbudgeten för projekt Nybyggnation Lyckeskolan utökas med 1,5 
miljoner kronor till 309,5 miljoner kronor för att projektet ska inrymma en 
solcellsanläggning om 255 kWp.   
 
2020 års låneram för Marks kommun fastställs till 200 miljoner kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att följa styrsystemet och omgående ta 
upp frågan med kommunstyrelsen om hur riktade medel från kommunfull-
mäktige får disponeras. 
 
Alla nämnder och styrelse uppmanas att anpassa ordinarie verksamhet till sin 
budgetram. Avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade  
intäkter relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper undantas från uppmaningen.   
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Aprilrapport 2020 för Marks kommun godkänns. 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om  
kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2020 samt en 
prognos för hela året. Ärendet kan komma att kompletteras till behandlingen i 
kommunstyrelsen den 27 maj 2020 med eventuella framställningar som 
nämnder och styrelser gjort i samband med att de har behandlat sina  
respektive aprilrapporter. 
 
I samband med att aprilrapporten behandlas tas även aktuella ekonomiska 
frågor upp till ställningstagande och beslut. I år är följande frågor aktuella:  
 
• Utökad investeringsbudget för Lyckeskolan  
• Utökad driftbudget till barn- och utbildningsnämnden för att bemanna  

enheten för arbetsmarknad och integration (AME) 
• Nivå på borgensavgifter för kommunens bolag 
• Låneram för Marks kommun 
• Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
• Kultur och fritidsnämndens beslutade inriktning för den ramökning om 

0,7 miljoner kronor nämnden erhöll inför året 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2020 fastställs till:  
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB  0,1 procent 
 
Barn- och utbildningsnämndens får under 2020 maximalt disponera 3,9  
miljoner kronor för att utveckla verksamheten inom arbetsmarknad och  
integration.  
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för behovs- och  
verksamhetsförändringar. I arbetet ingår att söka extern finansiering av del 
av verksamheten från och med 2021. Barn- och utbildningsnämnden ska åter-
komma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten med en läges-
rapport om denna verksamhets läge och inriktning. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att upphandla ett gemensamt finansiellt stöd 
för kommunen och dess helägda bolag för att samordna de finansiella  
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frågorna i syfte att skapa en effektiv och säker finansförvaltning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Investeringsbudgeten för projekt Nybyggnation Lyckeskolan utökas med 1,5 
miljoner kronor till 309,5 miljoner kronor för att projektet ska inrymma en 
solcellsanläggning om 255 kWp.   
 
2020 års låneram för Marks kommun fastställs till 200 miljoner kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att följa styrsystemet och omgående ta 
upp frågan med kommunstyrelsen om hur riktade medel från kommunfull-
mäktige får disponeras. 
 
Alla nämnder och styrelse uppmanas att anpassa ordinarie verksamhet till sin 
budgetram. Avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade  
intäkter relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper undantas från uppmaningen.   
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun godkänns. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2020 fastställs till:  
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB  0,1 procent 
 
Barn- och utbildningsnämndens får under 2020 maximalt disponera 3,9  
miljoner kronor för att utveckla verksamheten inom arbetsmarknad och  
integration.  
Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för behovs- och  
verksamhetsförändringar. I arbetet ingår att söka extern finansiering av del 
av verksamheten från och med 2021. Barn- och utbildningsnämnden ska åter-
komma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten med en lä-ges-
rapport om denna verksamhets läge och inriktning. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att upphandla ett gemensamt finansiellt stöd 
för kommunen och dess helägda bolag för att samordna de finansiella  
frågorna i syfte att skapa en effektiv och säker finansförvaltning. 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Investeringsbudgeten för projekt Nybyggnation Lyckeskolan utökas med 1,5 
miljoner kronor till 309,5 miljoner kronor för att projektet ska inrymma en 
solcellsanläggning om 255 kWp.   
 
2020 års låneram för Marks kommun fastställs till 200 miljoner kronor. 
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Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att följa styrsystemet och omgående ta 
upp frågan med kommunstyrelsen om hur riktade medel från kommunfull-
mäktige får disponeras. 
 
Alla nämnder och styrelse uppmanas att anpassa ordinarie verksamhet till sin 
budgetram. Avvikelser på grund av ökade kostnader och/eller minskade  
intäkter relaterade till den pågående pandemin samt effekter av ändrade  
redovisningsprinciper undantas från uppmaningen.   
 
Aprilrapport 2020 för Marks kommun godkänns. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 140/2020 Dnr 2019-855 042  

Fastställande av reviderade ramar 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
______________________  __________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson 
Ordförande   Justerande 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Budgeten för 2020–2023 fastställdes av kommunfullmäktige i november 
2019. Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag 
och resurser för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföl-
jande budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i  
befolkningens sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig 
betydelse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar 
för nämnder och verksamhet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2020 i samband med att 
anvisningarna för budget 2021–2024 fastställdes att föreslå att kommunfull-
mäktige liksom föregående år reviderar nästkommande års ramar redan vid 
junisammanträdet. Slutligt beslut av Budget 2021–2024 tas av kommunfull-
mäktige 2020-11-19. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Nämnderna uppmanas att ta fram ekonomiska budgetunderlag för 2021 och 
konsekvensbeskriva ett scenario med 2 procents nedskärning av de nu före-
slagna ramarna för 2021. Materialet inlämnas till kommunstyrelsen senast 15 
september. 
 
Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2021-2022 
så att denna kan fastställas senast under december månad 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Reviderade ramar för 2021 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2021–2024 
tas av kommunfullmäktige 2020-11-19.  
 
Kommunfullmäktige flyttar fram kommunstyrelsens uppdrag att åter- 
rapportera en reviderad investeringsplan till ordinarie budgetbeslut i  
november.  
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Dagens sammanträde 
Kristian Johansson och Maria Sivedal redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
 
 
Beslutsgång 
 

________________ 
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