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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-03-23 

Tid:   Onsdagen den 23 mars 2022. klockan 08:30 – 12.10.  

Paus klockan 09.45-10.00 

Plats: 
 

  

Beslutande:  (S) Peter Landgren (S) tjänstgör för Jessica Rodén (S) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Ulf Dahlberg 

(C) Stefan Brunander 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén  Biträdande 

kommundirektör 

 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Kristian Johansson Tillförordnad ekonomichef § 78 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikationschef 

§ 79 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 79-80 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 79-80 

 Margit de Boer Hållbarhetsstrateg §§ 79-80 

 Sara Lindeberg Hållbarhetsstrateg §§ 79-80 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 82 

 Cecilia Snygg Utvecklingsledare § 82 

 Ellen Pellby Lobos Kommunsekreterare § 83 

 Mikael Jägare Kommunikatör § 84 
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Utses att justera: Lena Ferm Hansson (C) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, den 30 mars, klockan 14.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 77-84 

Viva Tallberg 

Ordförande 

Tomas Johansson (M) 

Justerande 

Lena Ferm Hansson (C) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-03-23, § 77-84 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-03-30 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan  § 77 

Förstudie för ombyggnation av Habyskolan till 

korttidsboende 

§ 78 

Avstämning av arbetet med ny vision § 79 

Styrdokument för Agenda 2030 § 80 

Information om uppdrag till kommundirektören gällande 

kommunens fordonsflotta 

§ 81 

Information om utveckling av inköp § 82 

Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade motioner och 

medborgarförslag, avseende mars 2022 

§ 83 

Kommundirektören informerar § 84 
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§ 77/2022    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan:  

- Information om uppdrag till kommundirektören gällande kommunens 

fordonsflotta 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter extra informationsärende om uppdrag till 

kommundirektören gällande kommunens fordonsflotta.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Information om uppdrag till kommundirektören gällande kommunens 

fordonsflotta 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 78/2022   Dnr: KS 2022-91 

Förstudie för ombyggnation av Habyskolan till korttidsboende 

Arbetsutskottets beslut 

Förstudie för ombyggnation av Habyskolan godkänns och teknik- och 

servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av ombyggnationen. 

Ärendet 

Socialnämnden har beslutat att flytta verksamheten för korttidsvistelse från 

Björkeberga till Habyskolan under förutsättning att äldreomsorgsnämnden tar över 

lokalerna i Björkeberga eller att Marks Bostad AB justerar uppsägningstiden för 

hyresavtalet, samt att kostnaderna ryms i befintlig hyresnivå. Socialnämnden har 

gett förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa att ombyggnationen av Habyskolan 

finns med i investeringsbudgeten, SN §32/2021. Projektet finns upptaget i 

kommunfullmäktiges budget för 2022-2025 med en budget på 16 900 000 kronor 

och ett färdigställande 2023. En förstudie av möjligheterna att bygga om och till 

Habyskolan har gjorts i samverkan mellan Socialförvaltningen och Teknik- och 

serviceförvaltningen. BSV arkitekter och ingenjörer har via ramavtal anlitats för 

uppdraget. Förstudien har resulterat i att Habyskolan kan anpassas för 

korttidsboende för barn, ungdom eller vuxna 5-23 år och att två stycken 

träningslägenheter behöver byggas separat från befintlig byggnad. Anpassning av 

utomhusmiljön ingår också i förstudien. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 mars 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förstudie för ombyggnation av Habyskolan godkänns och teknik- och 

servicenämnden uppmanas att påbörja projektering och byggstart av 

ombyggnationen. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår följande:  

Förstudie för ombyggnation av Habyskolan godkänns och teknik- och 

servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av ombyggnationen. 

Arbetsutskottet fattar slutligt beslut. 
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Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M), Lars Inge Andersson (KD) och 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Peter Landgrens (S) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Peter Landgrens (S) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden,  

Socialnämnden  

Äldreomsorgsnämnden 

_________________ 
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§ 79/2022   Dnr: KS 2019-866 041 

Avstämning av arbetet med ny vision 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med  

ny vision för Marks kommun. 

Ärendet 

Under våren 2021 tog Green Protocol Institute fram ett förslag till ny vision för 

Marks kommun. Förslaget arbetades fram med bred delaktighet med dem som bor 

och verkar i kommunen -kommuninvånare, näringsliv och föreningar.  

Med konsultrapporten som underlag arbetar förvaltningen vidare med att forma 

Marks kommuns vision.  

Tillförordnad kommunikationschef informerar om förvaltningens arbete med förslag 

till ny vision. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med  

ny vision för Marks kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson, tillförordnad kommunikationschef 

Helen Rosenberg och verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 

fortsatta arbetet med ny vision för Marks kommun. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 80/2022   Dnr: KS 2021-184 003 

Styrdokument för Agenda 2030 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Förvaltningen informerar om arbetet med att ta fram ett styrdokument för Agenda 
2030. 

Enligt budget för Marks kommun 2022–2023 ska ett styrdokument för kommunens 

arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. Styrdokumentet börjar ta form 

och planeras färdigställas för beslut innan halvårsskiftet. Innan utkastet blir klart 

vill förvaltningen ge möjlighet till insyn i styrdokumentets uppbyggnad och vilka 

steg som planeras för att förverkliga styrdokumentets innehåll.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 9 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson, hållbarhetsstrateg Sara Lindeberg 

och hållbarhetsstrateg Margit de Boer redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 81/2022    

Information om uppdrag till kommundirektören gällande 

kommunens fordonsflotta 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) meddelar att kommunstyrelsens ordförande har gett 

kommundirektören i uppdrag att:  

- ta fram en nulägesbild kring kommunens fordon och hur dessa används 

samt användandet av privat bil i tjänsten 

- se över möjligheterna till samordning av kommunens fordonsflotta 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 82/2022   Dnr: KS 2022-129 

Information om utveckling av inköp 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

I budget 2021–2022 med plan för 2023–2024 beslutades att kommunens arbete 

med inköp och upphandling behöver utvecklas och effektiviseras och inköpsenheten 

tillsköts medel under 2021 för uppstart av arbetet. 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att införa tjänst som avtalscontroller samt upprätta 

e-handelstjänst så att det ska vara enkelt att hitta upphandlad vara eller tjänst för 

den medarbetare som har rätt att göra inköp för kommunens räkning. 

Kommunstyrelsen fick vidare i uppdrag att genomföra ramväxling vid april- eller 

delårsrapport mellan nämnder och kommunstyrelsen med upp till 4,2 miljoner 

kronor för att finansiera effektivisering av kommunens samlade inköpsverksamhet. 

Finansieringen har dock gått att lösa utan att ramväxling har behövts genomföras i 

enlighet med senare beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef Martin Bertilsson och utvecklingsledare Cecilia Snygg redogör för 

ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 83/2022   Dnr: KS 2022-21 

Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade motioner och 

medborgarförslag, avseende mars 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förteckningen över kommunstyrelsens 

obesvarade motioner och medborgarförslag, daterad 2022-03-09, godkänns.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 november 2010, § 176, att 

arbetsutskottet skulle få en redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner 

och medborgarförslag i mars och september varje år.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förteckningen över kommunstyrelsens 

obesvarade motioner och medborgarförslag, daterad 2022-03-09, godkänns.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förteckningen över kommunstyrelsens 

obesvarade motioner och medborgarförslag, daterad 2022-03-09, godkänns.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

- 

_________________ 
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§ 84/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson och kommunikatör Mikael Jägare 

informerar arbetsutskottet om den interna lägesbilden med anledning av kriget i 

Ukraina. Tills vidare kommer det att ges en uppdaterad intern lägesbild på 

onsdagar vid arbetsutskottets sammanträden.  

Migrationsverket har bett kommunerna om hjälp med platser för 

flyktingmottagande. Med anledning av detta har kommunen beslutat att 

iordningställa Arenahallen som tillfälligt evakueringsboende för att kunna ta emot 

100 personer. Arenahallen stängdes temporärt för skola och föreningsverksamhet 

den 21 mars 2022.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet till att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

___________________ 

 


