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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan 

 

Aprilrapport 2021 för kommunstyrelsen 

§ 176/21 

 

§ 177/21 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun 
§ 178/21 

Besöksnäringsutredning 
§ 179/21 

Information om målbild Kinna Centrum 2030 
§ 180/21 

Information om Västra Götalandsregionen som 

regionplaneorgan inom fysik planering 

§ 181/21 

Information om situationen angående Covid-19 
§ 182/21 
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§ 176/2021    

Förändring av ärendelistan 

Beslutsrubrik 

Ärende Aprilrapport för kommunstyrelsen flyttas upp först på dagordningen. 

Ärendet Aprilrapport för Marks kommun föredras efter ärendet Aprilrapport för 

kommunstyrelsen. 
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§ 176/2021   Dnr: KS 2021-138 042 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun 

Beslutsrubrik 

Barn-och utbildningsnämndens budget för 2021 ökas med 4,2 mnkr för 

kostnader för nya Lyckeskolan. Ökningen finansieras genom ram för 

lokalkostnader. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 

utökas med 0,7 mnkr för inredning av Lyckeskolan. 

Ramväxling avseende ny inköpsorganisation genomförs ej utan den 

prognostiserade kostnaden om 2,5 mnkr i kommunstyrelsens driftbudget 

finansieras genom kommunreserven. 

Borgensavgift för kommunens bolag under 2021 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 

Kommunstyrelsen ber Överförmyndarnämnden redovisa hur 

myndighetsutövning ska förbättras. 

Första meningen under rubriken Ny kommundirektör, på sidan 6, i 

Aprilrapport för Marks kommun justeras till Marks kommun valde att avsluta 

anställningen med dåvarande kommundirektör i början av året. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av 

samarbeten noteras. 

Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att motverka prognostiserade 

underskott som inte hänförs till den pågående pandemin. 

Att ramväxling för nyinköpsorganisation ej genomförs utan finansieras genom 

kommunreserven noteras. 

Kommunreserven, som förväntas utnyttjas i prognosen, fylls på med 10 

mnkr, ökningen finansieras genom att budgeterade skatteintäkter ökas med 

motsvarande belopp. 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 utökas med 0,7 

mnkr för inredning av Lyckeskolan. 
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Teknik- och servicenämndens information om att investeringsprojekt Skene 

skog – Hägnen prognostiseras till 232,4 mnkr mot budgeterade 231 mnkr, 

samt att ny budget kommer föreslås för andra överföringsledningsprojekt i 

nämndens budgetunderlag noteras. Att nämnden omfördelar befintliga 

investeringsutrymmen inom verksamhetsområdena gata/park respektive 

lokalförsörjning noteras. Nämnden uppmanas att fortsatt verka för att 

investeringar inom såväl ramar som projekt sker inom respektive 

verksamhetsområdes totala investeringsbudget med kostnadsmedvetenhet i 

fokus. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2021 samt en 

prognos för hela året. Ärendet kan komma att kompletteras till behandlingen i 

kommunstyrelsen den 26 maj 2021 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: 

• Ramväxling inköpsorganisation 

• Framställan från barn-och utbildningsnämnden om 4,2 mnkr i ökad 

budget 2021 för nya Lyckeskolan 

• Utökning av kommunreserven 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Barn-och utbildningsnämndens budget för 2021 ökas med 4,2 mnkr för 

kostnader för nya Lyckeskolan. Ökningen finansieras genom ram för 

lokalkostnader. Ramväxling avseende ny inköpsorganisation genomförs ej 

utan den prognostiserade kostnaden om 2,5 mnkr i kommunstyrelsens 

driftbudget finansieras genom kommunreserven. 

Borgensavgift för kommunens bolag under 2021 fastställs till:  

Marks Bostads AB 0,3 procent 

Marks Fastighets AB 0,5 procent 

Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
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Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Aprilrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av 

samarbeten noteras. 

Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att motverka prognostiserade 

underskott som inte hänförs till den pågående pandemin. 

Att ramväxling för nyinköpsorganisation ej genomförs utan finansieras genom 

kommunreserven noteras. 

Kommunreserven, som förväntas utnyttjas i prognosen, fylls på med 10 

mnkr, ökningen finansieras genom att budgeterade skatteintäkter ökas med 

motsvarande belopp. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Marita Haglund, HR-chef Pelle Pellby, Kristian Johansson, tillförordnad 

ekonomichef, redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar att följande beslutspunkt läggs till: 

kommunstyrelsen ber Överförmyndarnämnden redovisa hur 

myndighetsutövning ska förbättras. 

Tomas Johansson (M) yrkar att första meningen under rubriken Ny 

kommundirektör, på sidan 6, i Aprilrapport för Marks kommun justeras till 

Marks kommun valde att avsluta anställningen med dåvarande 

kommundirektör i början av året. 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar att följande text läggs till beslutet: 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 ökas med 1,2 mnkr för nya 

Lyckeskolan. Ökningen finansieras genom ram för lokalkostnader. 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2021 utökas med 0,7 

mnkr för inredning av Lyckeskolan. 

Teknik- och servicenämndens information om att investeringsprojekt Skene 

skog – Hägnen prognostiseras till 232,4 mnkr mot budgeterade 231 mnkr, 

samt att ny budget kommer föreslås för andra överföringsledningsprojekt i 
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nämndens budgetunderlag noteras. Att nämnden omfördelar befintliga 

investeringsutrymmen inom verksamhetsområdena gata/park respektive 

lokalförsörjning noteras. Nämnden uppmanas att fortsatt verka för att 

investeringar inom såväl ramar som projekt sker inom respektive 

verksamhetsområdes totala investeringsbudget med kostnadsmedvetenhet i 

fokus. 

Tomas Johansson (M) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Lena Ferm 

Hanssons (C) första tilläggsyrkande. 

Lena Ferm Hansson (C) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Tomas 

Johanssons (M) andra förslag. 

Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) andra 

tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

kommunledningskontorets förslag, med tillägg av Lena Ferm Hanssons (C) 

båda tilläggsyrkanden samt Tomas Johanssons (M) yrkande och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

• Samtliga nämnder och styrelser 
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§ 177/2021   Dnr: KS 2021-140 042 

Aprilrapport 2021 kommunstyrelsen 

Beslutsrubrik 

Aprilrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns.  

Lägesrapporten om uppdragen till kommundirektören noteras. 

Äldreomsorgsnämndens svar på uppdraget från kommunfullmäktige angående 

ökat antal äldre noteras.  

Medlemskap i projektet Cykla & vandra i Sjuhärad godkänns. Projektet 

finansieras via kommunreserven. 

Flytt av destinationsweb från upplevelsemark.com till västsverige.com 

godkänns. Projektet finanserias via kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsen får överskrida sin budgetram avseende ordinarie 

verksamhet med maximalt 1,9 mnkr vilket motsvarar tidigare 

kommundirektörs avgångsvederlag. 

Kommunstyrelsen uppmanas att anpassa sin verksamhet så att den vid 

ingången av 2022 är i nivå med det årets budgetram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Beslutet justeras omedelbart. 

Ärendet 

Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en 

uppföljning av verksamheten och ekonomin per sista april. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till aprilrapport för 

kommunstyrelsens ekonomi och verksamhet. Rapporten pekar på ett 

underskott på den ordinarie verksamheten om 1,1 mnkr.  

I samband med rapporten lyfts aktuella frågor och status på aktuella uppdrag.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 maj 2021. 

 

Dagens sammanträde 

Ekonom Malin Johnsson, ekonom Marita Haglund, HR-chef Pelle Pellby och 

tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar att följande beslutspunkt ersätter första 

beslutspunkten i förvaltningens förslag: 

Kommunstyrelsen får överskrida sin budgetram avseende ordinarie 

verksamhet med maximalt 1,9 mnkr vilket motsvarar tidigare 

kommundirektörs avgångsvederlag. 

Kommunstyrelsen uppmanas att anpassa sin verksamhet så att den vid 

ingången av 2022 är i nivå med det årets budgetram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Jessica Rodén (S) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons 

(C) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer preposition på kommunledningskontorets förslag till beslut 

och Lena Ferm Hanssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar enligt Lena Ferm Hanssons (C) yrkande.  

Beslut skickas till 

• Äldreomsorgsnämnden 
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§ 178/2021   Dnr: KS 2021-64 141 

Information om besöksnäringsutredning 

Beslutsrubrik 

Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt utreda och förtydliga nivå 3 och 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med en tjänsteskrivelse. 

Ärendet 

På sammanträdet 19 maj 2021 ges information om 

besöksnäringsutredningen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef för samhällsutvecklingsenheten Malin Bexell, 

näringslivsutvecklare Malin Silow och näringslivsutvecklare Camilla Olsson 

redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt utreda och förtydliga nivå 3 och 

återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med en tjänsteskrivelse. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 

Jessica Rodéns (S) förslag och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

• Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsavdelningen 

• Malin Silow, näringslivsutvecklare 

• Camilla Olsson, näringslivsutvecklare 

  



Sida 13(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-05-19 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 179/2021   Dnr:  

Information om målbild Kinna Centrum 2030 

Beslutsrubrik 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 

På sammanträdet 19 maj ges information om målbild Kinna Centrum 2030. 

Dagens sammanträde 

Lisa Heller, stadsarkitekt, redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) yrkar att informationen ska noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan notera 

informationen enligt Jessica Rodéns (S) yrkande och finner att så sker. 
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§ 180/2021   Dnr:  

Information om Västra Götalandsregionen som 

regionplaneorgan inom fysik planering 

Beslutsrubrik 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 

En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen (VGR) gällande VGR 

som regionplaneorgan inom fysisk planering. Initial information kring 

synpunkter gällande remissen ges.  

Dagens sammanträde 

Lisa Heller, stadsarkitekt, redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) yrkar att informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan notera 

informationen enligt Jessica Rodéns (S) förslag och finner att så sker. 
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§ 181/2021   Dnr:  

Information om situationen angående Covid-19 

Beslutsrubrik 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 

På sammanträdet 19 maj 2021 ges information om situationen angående 

Covid-19. 

Dagens sammanträde 

Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef, redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) yrkar att informationen ska noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan notera 

informationen enligt Jessica Rodéns (S) förslag och finner att så sker. 

 


