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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-05-24 

Tid:   Måndag den 24 maj, klockan 10.00-14.35. Paus klockan 

12.35-13.15.  

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt 

Beslutande:  (S) 

(M) 

(L) 

(C) 

(C) 

 

(KD) 

Jessica Rodén 

Tomas Johansson 

Niklas Herneryd 

Lena Ferm Hansson, klockan 10.00-11.25, §§ 183-185 

Stefan Brunander tjänstgör för Lena Ferm Hansson §§ 186-

188 

Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) 

(S) 

(C) 

(M) 

Peter Landgren 

Christopher Thorsson 

Stefan Brunander §§ 183-185 

Tomas Ekberg 

 

 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Tillförordnad 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 

förvaltningen 

§§ 183, 185-

187 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§§ 183, 185-

187 

 Lars Jönsson Planarkitekt §§ 183, 186 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 184 

 Hani Alsayah Planarkitekt § 185 

 Elin Berg Planarkitekt § 185 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 187-188 

 Lena Arvidsson Redovisningschef 

 

 

§ 188 

 Övriga 

 Peter Albinsson Verksamhetsutvecklare 

Green Protocol Institute 

§ 184 

 Max Tholén  § 185 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, den 7 juni 2021, klockan 15.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 183-188 

Ellen Player Pellby 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M)  
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum, § 183-188 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-06-07 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-06-29 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning   

Svar på medborgarförslag om bostadsbyggande i Horred  § 183/21 

Styrgrupp Visionsarbetet § 184/21 

Information om kostnadsfördelning Kungsfors § 185/21 

Information Hede-Vallås  § 186/21 

Svar på Revisionsrapport Granskning av 

lokalförsörjningsprocessen 

§ 187/21 

Riktlinjer för investeringar § 188/21 
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§ 183/2021   Dnr: KS 2017-270 25 

Svar på medborgarförslag om bostadsbyggande i Horred  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Sedan medborgarförslaget inkom 2017 har satsningarna i Horred ökat och Marks 

Kommun har nu flera pågående kommunala projekt i Horred. Utöver det välkomnas 

privata bostadsprojekt i området. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet 

Den 29 maj 2017 mottog kommunstyrelsen ett medborgarförslag om 

bostadsbyggnation i Horred. Kommunfullmäktige översände  till kommunstyrelsen 

för fortsatt handläggning och beslut, KF § 83/2017.  

Ärendet har i maj 2020 kompletterats med en enkät gjord av Horreds byalag. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 4 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Sedan medborgarförslaget inkom 2017 har satsningarna i Horred ökat och Marks 

Kommun har nu flera pågående kommunala projekt i Horred. Utöver det välkomnas 

privata bostadsprojekt i området. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell och planarkitekt Lars 

Jönsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att sedan medborgarförslaget inkom 2017 har satsningarna i 

Horred ökat och Marks Kommun har nu flera pågående kommunala projekt i 

Horred. Utöver det välkomnas privata bostadsprojekt i området. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Horredsbygdens byalag genom Eva Andree 

_________________ 
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§ 184/2021    

Styrgrupp Visionsarbetet 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetsutvecklare Green Protocol Institute Peter Albinsson ger arbetsutskottet 

information om visionsarbetet.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

______________ 
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§ 185/2021    

Information om kostnadsfördelning Kungsfors 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Max Tholén ger arbetsutskottet information om kostnadsfördelning Kungsfors och 

presenterar de olika alternativ som finns.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

______________ 
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§ 186/2021    

Information om Hede-Vallås  

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell och planarkitekt Lars 

Jönsson ger arbetsutskottet information om bostadsbyggande på Hede-Vallås.   

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

______________ 
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§ 187/2021   Dnr: KS 2021-192 007 

Svar på Revisionsrapport Granskning av 

lokalförsörjningsprocessen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Upprättat svar på revisionsrapport Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

godkänns och översänds till revisionen.   

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har formulerat ett svar på en av granskningens 

rekommendationer som ställts till kommunstyrelsen. Övriga rekommendationer har 

ställts till teknik- och servicenämnden och kommunledningskontoret har varit 

involverade även i arbetet att ta fram svaret på den delen av granskningen. 

Svaret syftar till att ge kommunstyrelsens bild och nuläge på revisionens 

rekommendation: 

”Säkerställ att arbetet med att formalisera investeringsprocessen i ett styrande 

dokument innehåller bestämmelser om att alla investeringar skall noggrant 

budgeteras och successivt följas upp och stämmas av mot den formellt beslutade 

totalkostnadsbudgeten. För samtliga investeringsprojekt ska ett så komplett som 

möjligt beslutsunderlag finnas. Det är viktigt att det lämnas tydliga anvisningar 

angående vilka kostnadspositioner som skall ingå i kalkylen, vem som ansvarar för 

att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras samt till vem den skall presenteras”.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upprättat svar på revisionsrapport Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

godkänns och översänds till revisionen. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 

lokalförsörjningsprocessen godkänns och översänds till revisionen. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Valda revisorer  

Teknik- och servicenämnden 

_________________ 
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§ 188/2021   Dnr: KS 2021-322 

Riktlinjer för investeringar 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ändring görs i dokumentet ”riktlinjer för investeringar i Marks kommun”: 

”Mindre avvikelser är i sammanhanget förändringar under 5 miljoner kronor eller 

max 10 procent av budgeten medan väsentliga beloppsmässiga förändringar avser 

belopp över 5 miljoner kronor eller avvikelser över 10 procent av budget.” 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

De förstudier som beställs via kommunstyrelsen är härmed överlämnade till 

beställande nämnd. 

Riktlinjer för investeringar i Marks kommun antas. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer för investeringar i 

syfte att förtydliga roller, processer och arbetssätt för kommunens investeringar. 

Arbetet har förankrats och presenterats brett i organisationen med en hel del 

feedback som i möjligaste mån arbetats in i dokumentet. Riktlinjerna kommer även 

att ligga till grund för pågående revidering av styrsystemet där avsikten är att 

texter kring investeringar samlas och omarbetas i linje med riktlinjerna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjer för investeringar i Marks kommun antas. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att de förstudier som beställs via kommunstyrelsen 

är härmed överlämnade till beställande nämnd.  

Stefan Brunander (C) föreslår följande ändring: ”Mindre avvikelser är i 

sammanhanget förändringar under 5 miljoner kronor eller max 10 procent av 

budgeten medan väsentliga beloppsmässiga förändringar avser belopp över 5 

miljoner kronor eller avvikelser över 10 procent av budget.” 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Stefan Brunanders (C) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 3 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet i övrigt antar riktlinjer för investeringar i 

Marks kommun. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

_______________ 

 


