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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-03-16 

Tid:   Onsdag 16 mars, klockan 08.30 – 12.30.  

Paus klockan 09.30-09.35, 10.25-10.40 

Plats: 
 

 Vävsalen, kommunhuset i Kinnaström, Mor Kerstins väg 13 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(S) Ulf Dahlberg 

(C) Stefan Brunander 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§ 64-68 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 65-69, 72 

 Per Olsson Tillförordnad HR-chef § 65 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 65 

 Lena Arvidsson Redovisningschef § 65 

 Erik Glansin Projektledare § 69 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§ 70 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 71 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef  

§§ 73-75 

 Victoria Bengtsson  Samhällsutvecklingschef § 73 

 Monica Bergsten Miljöstrateg § 73 
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 Anders Kristensson Exploateringsingenjör §§ 74-75 

    

 Övriga personer   

(V) Arthur Thiry,  

kl. 08.30-10.25 

Representant för 

Vänsterpartiet vid 

bokslutsberedning 

§ 65 

(SD) Inga-Maj Krüger, kl. 

08.45–10.25 

Representant för 

Sverigedemokraterna vid 

bokslutsberedning 

§ 65 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, den 18 mars, klockan 14.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 64-76 

Viva Tallberg 

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 

2022-03-16, § 64-76 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-03-18 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 64 

Årsredovisning 2021 för Marks kommun § 65 

Överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 § 66 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2022 § 67 

Årsredovisning 2021 - Sjuhärads samordningsförbund § 68 

Förstudie för ny skola och förskola i Ubbhult § 69 

Marks kommuns svar på Länsstyrelsen i Halland remiss om 

program för räddningstjänst 

§ 70 

Allmänt stöd till sociala företag § 71 

Förlängning av kommunalt borgensåtagande för tillfällig 

finansiering av fiberutbyggnad till Slottsåvägens 

fiberförening 

§ 72 

Remiss av strategi för lokal laddinfrastruktur § 73 

Överlåtelse av exploateringsavtal Assberg 4:17 § 74 

Köp av del av Assberg 4:17 för genomförande av detaljplan § 75 

Kommundirektören informerar § 76 
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§ 64/2022    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 

- Slutredovisning av investeringsprojekt 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att följande ärenden läggs till ärendelistan:  

- Överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 

- Slutredovisning av investeringsprojekt 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 65/2022   Dnr: KS 2021-559 

Årsredovisning 2022 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Årsredovisningen 2021 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte för räkenskapsåret 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 4,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, 

beloppet avser statsbidraget Skolmiljarden 2022. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för 
investeringsprojekten. 

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall utifrån beslut i samband med 
delårsrapporten noteras. 

Statusrapporten över uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

 

Miljönämnden får disponera 60 000 kronor ur naturvårdsfonden för att vaccinera 

kvarvarande almar i kommunen. Beloppet tillförs Miljönämnden genom en flytt av 

budget från kommunreserven 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks 
kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 
om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information 
till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga 
myndigheter och kommuninvånare. 

I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommuns riktlinjer för 
resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 93,5 mnkr för 
räkenskapsåren 2010–2016. Någon ny avsättning har inte gjorts sedan dess 
eftersom reserven bedömts tillräcklig för att klara en normal konjunkturnedgång. 
Samma bedömning görs avseende 2021. 

I årsredovisningen dras slutsatser om utmaningar och behov av fortsatt arbete med 
bakgrund av det som redovisas i årsredovisningen. De slutsatser och utmaningar 
som beskrivs i årsredovisningen förutsätts att kommunstyrelsen omhändertar i sin 
roll att leda och samordna kommunens arbete. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen 2021 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte för räkenskapsåret 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 4,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, 

beloppet avser statsbidraget Skolmiljarden 2022. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för 
investeringsprojekten. 

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall utifrån beslut i samband med 
delårsrapporten noteras. 

Statusrapporten över uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

 

Miljönämnden får disponera 60 000 kronor ur naturvårdsfonden för att vaccinera 

kvarvarande almar i kommunen. Beloppet tillförs Miljönämnden genom en flytt av 

budget från kommunreserven 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad HR-chef Per Olsson, tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och 

verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  

Årsredovisningen 2021 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte för räkenskapsåret 2021. 
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Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2022 utökas med 4,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande, 

beloppet avser statsbidraget Skolmiljarden 2022. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att verka för att följa budget för 
investeringsprojekten. 

Överförmyndarnämndens ekonomiska utfall utifrån beslut i samband med 
delårsrapporten noteras. 

Statusrapporten över uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

 

Miljönämnden får disponera 60 000 kronor ur naturvårdsfonden för att vaccinera 

kvarvarande almar i kommunen. Beloppet tillförs Miljönämnden genom en flytt av 

budget från kommunreserven 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Nämnder och styrelser 

_____________________ 
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§ 66/2022   Dnr: KS 2021-559 

Överföring av investeringsanslag från 2021 till 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 45,7 miljoner 
kronor från 2021 till 2022, fördelade på följande projekt: 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Av-

vikels

e 

Begärd 

ombudget

ering 

Utbyggnad VA 

Almered 
12 980 9 450  1 875 7 575 7 575 

VA-sanering 

Kvarnvägen/Skörde

gatan 

17 300 15 044 3 313 11 731 11 731 

Risäng vattenverk 

ombyggnad 

lågreservoar och 

processförnyelse 

9 500 9 000 654 8 346 8 346 

Processförnyelse 

Skene avlopps-

reningsverk 

16 000 800 419 381 381 

Nybyggnation 

Björketorps 

avloppsreningsverk 

15 100 699 46 653 653 

Renovering 

bassänger, 

byggnader Skene 

avloppsreningsverk 

34 000 5 000 723 4 277 4 277 

Ny- och ombyggnad 

Skene vattenverk 
58 000 3 355 820 2 535 2 535 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult-

Dyrenäs 

19 735 6 000 2 409 3 591 3 591 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
309 500 309 500 294 902 14 598 3 500 

Underhåll och 

lokalkompletteringar 

Kinnaborg 

vårdcentral 

9 000 9 000 5 866 3 134 3 134 

SUMMA     45 723 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och 

servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 10 

miljoner kronor, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för 
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projektet fastställs. I övrigt prioriterar nämnderna sina investeringsbehov inom de 

givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns 

en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större 

investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det 

finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given 

investeringsram innan överföring begärs. 

Överföring av budget för teknik- och servicenämndens investeringsprojekt 

Kommunens investeringsbudget 2021 uppgick till 636 miljoner kronor. Av denna 

summa utgjorde teknik- och servicenämndens investeringsbudget 583,5 miljoner 

kronor. Teknik- och servicenämnden begär att 45,7 miljoner kronor ombudgeteras 

till 2022. Enligt inkommen begäran om överföring är följande projekt aktuella: 

 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Av-

vikels

e 

Begärd 

ombudgeter

ing 

Utbyggnad VA 

Almered 
12 980 9 450  1 875 7 575 7 575 

VA-sanering 

Kvarnvägen/Skörde

gatan 

17 300 15 044 3 313 11 731 11 731 

Risäng vattenverk 

ombyggnad 

lågreservoar och 

processförnyelse 

9 500 9 000 654 8 346 8 346 

Processförnyelse 

Skene avlopps-

reningsverk 

16 000 800 419 381 381 

Nybyggnation 

Björketorps 

avloppsreningsverk 

15 100 699 46 653 653 

Renovering 

bassänger, 

byggnader Skene 

avloppsreningsverk 

34 000 5 000 723 4 277 4 277 

Ny- och ombyggnad 

Skene vattenverk 
58 000 3 355 820 2 535 2 535 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult-

Dyrenäs 

19 735 6 000 2 409 3 591 3 591 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
309 500 309 500 294 902 14 598 3 500 

Underhåll och 

lokalkompletteringar 

Kinnaborg 

vårdcentral 

9 000 9 000 5 866 3 134 3 134 

SUMMA     45 723 
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Som framgår i tabellen är det likt tidigare år mestadels för investeringsprojekt i den 

taxefinansierade verksamheten som budgeten behöver flyttas med till nästa år. Att 

tidplanen för projekten ovan förskjutits förklaras framför allt av brist på såväl egen 

personal för projektledning samt konsulter för projektering.  

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 februari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 45,7 miljoner 
kronor från 2021 till 2022, fördelade på följande projekt: 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Av-

vikels

e 

Begärd 

ombudget

ering 

Utbyggnad VA 

Almered 
12 980 9 450  1 875 7 575 7 575 

VA-sanering 

Kvarnvägen/Skörde

gatan 

17 300 15 044 3 313 11 731 11 731 

Risäng vattenverk 

ombyggnad 

lågreservoar och 

processförnyelse 

9 500 9 000 654 8 346 8 346 

Processförnyelse 

Skene avlopps-

reningsverk 

16 000 800 419 381 381 

Nybyggnation 

Björketorps 

avloppsreningsverk 

15 100 699 46 653 653 

Renovering 

bassänger, 

byggnader Skene 

avloppsreningsverk 

34 000 5 000 723 4 277 4 277 

Ny- och ombyggnad 

Skene vattenverk 
58 000 3 355 820 2 535 2 535 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult-

Dyrenäs 

19 735 6 000 2 409 3 591 3 591 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
309 500 309 500 294 902 14 598 3 500 

Underhåll och 

lokalkompletteringar 

Kinnaborg 

vårdcentral 

9 000 9 000 5 866 3 134 3 134 

SUMMA     45 723 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 45,7 miljoner 
kronor från 2021 till 2022, fördelade på följande projekt: 

Projekt (tkr) Total 

projekt-

budget 

Budget 

2021 

Utfall 

2021 

Av-

vikels

e 

Begärd 

ombudget

ering 

Utbyggnad VA 

Almered 
12 980 9 450  1 875 7 575 7 575 

VA-sanering 

Kvarnvägen/Skörde

gatan 

17 300 15 044 3 313 11 731 11 731 

Risäng vattenverk 

ombyggnad 

lågreservoar och 

processförnyelse 

9 500 9 000 654 8 346 8 346 

Processförnyelse 

Skene avlopps-

reningsverk 

16 000 800 419 381 381 

Nybyggnation 

Björketorps 

avloppsreningsverk 

15 100 699 46 653 653 

Renovering 

bassänger, 

byggnader Skene 

avloppsreningsverk 

34 000 5 000 723 4 277 4 277 

Ny- och ombyggnad 

Skene vattenverk 
58 000 3 355 820 2 535 2 535 

Överföringsledning 

Sätila-Flohult-

Dyrenäs 

19 735 6 000 2 409 3 591 3 591 

Nybyggnad 

Lyckeskolan 
309 500 309 500 294 902 14 598 3 500 

Underhåll och 

lokalkompletteringar 

Kinnaborg 

vårdcentral 

9 000 9 000 5 866 3 134 3 134 

SUMMA     45 723 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 67/2022   Dnr: KS 2021-559 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande projekt godkänns:  

• Överföringsledning Skene-Berghem – budgetavvikelse -0,9 miljoner 
kronor,  

• GC-väg Berghem-Skene – budgetavvikelse +0,5 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i samband med beslut om sin årsrapport för 2021 
även godkänt följande slutredovisningar av investeringsprojekt;  

• Överföringsledning Skene-Berghem – budgetavvikelse -0,9 miljoner 
kronor,  

• GC-väg Berghem-Skene – budgetavvikelse +0,5 miljoner kronor. 

Projektens genomförande och ekonomiska utfall beskrivs och analyseras per 
respektive projekt i rapporten Slutredovisning Projekt 2021, vilken bifogas detta 
ärende.  

Rapporten visar att båda projekten färdigställts med goda resultat och mindre 
avvikelser mot budget.    

Investeringsprojekt som överstiger 10 miljoner kronor ska slutredovisas enligt 
riktlinjer för investeringar, de aktuella projekten är emellertid startade med tidigare 
bestämmelse som innebar att 125 basbelopp, cirka 5,9 miljoner kronor, 
slutredovisas till kommunfullmäktige.  

Teknik- och servicenämnden har godkänt slutredovisningarna i §24/2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 februari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande projekt godkänns:  

• Överföringsledning Skene-Berghem – budgetavvikelse -0,9 miljoner 
kronor,  

• GC-väg Berghem-Skene – budgetavvikelse +0,5 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 



Sida 14(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-03-16   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande projekt godkänns:  

• Överföringsledning Skene-Berghem – budgetavvikelse -0,9 miljoner 
kronor,  

• GC-väg Berghem-Skene – budgetavvikelse +0,5 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

______________________ 
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§ 68/2022   Dnr: KS 2022-123 

Årsredovisning 2021 - Sjuhärads samordningsförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns.  

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse 
för året 2021. Förbundets medlemmar ska, var för sig, pröva frågan om styrelsen 
ska beviljas ansvarsfrihet. 

Sjuhärads samordningsförbund har till uppgift att svara för finansiell samordning 
inom rehabiliteringsområdet enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabilitering. Den finansiella samordningen sker inom det geografiska området för 
de i Sjuhärads kommunalförbund ingående kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. I 
samordningsförbundet ingår utöver kommunerna i Sjuhärad parterna 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.  

Ägarparterna bidrar med var sin del till medlemsfinansieringen. Kommunernas 
andel är i relation till befolkningsmängd, varav Mark bidrar med 0,77 miljoner 
kronor av förbundets totala 19 miljoner kronor. Utöver förbundets egna medel 
finansieras även förbundets aktiviteter med drygt 10 miljoner kronor via Europeiska 
socialfonden, ESF. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 februari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns.  

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Årsredovisning 2021 för Sjuhärads samordningsförbund godkänns.  

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen.   
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Sjuhärads samordningsförbund 

____________________ 
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§ 69/2022   Dnr: KS 2021-366 

Förstudie för ny skola och förskola i Ubbhult 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förstudie för ny förskola och skola i Ubbhult godkänns och teknik- och 

servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av projektet. 

Kommunstyrelsen beställer en förstudie kring skolans behov av lokal för 

idrottsundervisning samt ortens framtida behov och övriga nämnders analys av 

behov av gymnastiksal/idrottshall. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har arbetat fram en förstudie av projektet ny förskola 

och skola i Ubbhult. Barn- och utbildningsnämnden har i §68/2021 ställt sig positiva 

till förstudien och beslutat om följande inriktning för projektet vidare hantering: 

Ny förskola och skola placeras på befintlig skoltomt. 

Förskolan dimensioneras för 80 barn och skolan för 100 barn fördelade på 

årskurserna förskoleklass till årskurs 3. 

En studie av idrottshall görs tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och övriga 

nämnders analys av behovet utifrån framtida utveckling av Ubbhult. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 februari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förstudie för ny förskola och skola i Ubbhult godkänns och teknik- och 

servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av projektet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och projektledare Erik Glansin 

redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att förstudie för ny förskola och skola i Ubbhult 

godkänns och teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av 

projektet. 
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Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C), Niklas Herneryd (L), yrkar bifall till 

Lars-Inge Anderssons (KD) förslag.  

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommunstyrelsen beställer en förstudie kring 

skolans behov av lokal för idrottsundervisning samt ortens framtida behov och 

övriga nämnders analys av behov av gymnastiksal/idrottshall. 

Tomas Johansson (M), Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Lena. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge Anderssons 

(KD) förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

_____________________ 
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§ 70/2022   Dnr: KS 2021-680 

Marks kommuns svar på Länsstyrelsen i Halland remiss om 

program för räddningstjänst 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Remissvar sänds till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Länsstyrelsen i Hallands remiss (452-9608-2021.) omfattar det program för 

räddningstjänst vid kärnteknisk olycka som länsstyrelsen är ålagd att ha enligt Lag 

om skydd mot olyckor. Programmet rör huvudsakligen förhållanden i Hallands län 

men påverkar Marks kommun eftersom kommunen ges uppgifter i planeringsskedet 

och vid en händelse styrs av räddningsledarens beslut. Programmet är framtaget i 

samråd med myndigheter, Länsstyrelsen i Västra Götaland och de kommuner som 

omfattas av den inre och yttre beredskapszonen. 

Programmet består av ett huvuddokument och 7 delplaner för olika verksamheter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Remissvar sänds till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Remissvar sänds till Länsstyrelsen enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Länsstyrelsen i Halland 

_____________________ 
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§ 71/2022   Dnr: KS 2017-303 805 

Allmänt stöd till sociala företag  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunen kan på olika sätt stödja sociala företag, men inte genom ekonomiskt 

bidrag, utan i stället genom avtal och exempelvis genom inköp av varor och 

tjänster som upphandlas eller genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Inom 

kommunen finns redan styrdokument för sådan hantering.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Socialnämnden har initierat ärende om att införa ett allmänt stöd till sociala företag 

och att förutsättningarna för hur ett sådant stöd ska utformas behöver utredas. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 februari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunen kan på olika sätt stödja sociala företag, men inte genom ekonomiskt 

bidrag, utan i stället genom avtal och exempelvis genom inköp av varor och 

tjänster som upphandlas eller genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Inom 

kommunen finns redan styrdokument för sådan hantering.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunen kan på olika sätt stödja sociala företag, men inte genom ekonomiskt 

bidrag, utan i stället genom avtal och exempelvis genom inköp av varor och 

tjänster som upphandlas eller genom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Inom 

kommunen finns redan styrdokument för sådan hantering.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Socialnämnden 

___________________ 
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§ 72/2022   Dnr: KS 2020-397 045 

Förlängning av kommunalt borgensåtagande för tillfällig 

finansiering av fiberutbyggnad till Slottsåvägens fiberförening 

Arbetsutskottets beslut 

Slottsåvägens fiberförening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som avser 
tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen är oförändrade 1 057 024 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2023-11-30. Om 
projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov förlänga 
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2024-02-29.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-10-31, § 145 rätt 
att besluta om kommunal borgen till fiberförening i Marks kommun. Sådan borgen 
ska avse lån för tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad för förening som fått 
bidrag från exempelvis länsstyrelsen för utbyggnaden. Slottsåvägens fiberförening 
har den 16 februari 2022 inkommit med ansökan om förlängd kommunal borgen till 
31 december 2022. Enligt tidigare beslut var borgensåtagandet 1 057 024 kronor 
giltigt till och med 2022-03-24. 

Till ansökan har föreningen bifogat ett nytt beslut om projektstöd från 
Länsstyrelsen på oförändrat belopp mot tidigare men med nytt slutdatum 31 
oktober 2023.  

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att 
borgen ska kunna beviljas: 

Föreningen ska till ansökan om borgen bifoga: 

• för föreningen gällande registreringsbevis samt stadgar, 

• kopia på beslut om bidrag från bidragsgivande myndighet och 

• ekonomisk kalkyl över fiberinvesteringen. 

Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. Vid 
prövningen ska säkerställas att bidraget, under förutsättning att utbyggnaden 
genomförs enlig ansökan, är garanterad. Den ekonomiska kalkylen ska granskas 
och godkännas av kommunens ekonomichef.  

Samtliga förutsättningar för beviljande av förlängning av kommunal borgen bedöms 
vara uppfyllda. Förlängd borgen kan därför beviljas. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 februari 2022.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

Slottsåvägens fiberförening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som avser 
tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen är oförändrade 1 057 024 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2023-11-30. Om 
projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov förlänga 
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2024-02-29.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Slottsåvägens fiberförening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som avser 
tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen är oförändrade 1 057 024 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2023-11-30. Om 
projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov förlänga 
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2024-02-29.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Slottsåvägens fiberförening 

_______________ 
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§ 73/2022   Dnr: KS 2021-382 

Remiss av strategi för lokal laddinfrastruktur 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till strategi för lokal laddinfrastruktur skickas ut på remiss till teknik- och 

servicenämnden, Marks Energi AB och Marks Bostads AB. 

Ärendet 

Kommundirektören fick den 11 november 2021, KSAU § 331/2021, i uppdrag att ta 

fram en kommunal strategi för laddinfrastruktur som inkluderar både publika och 

icke-publika laddplatser. 

Förvaltningen inrättade en arbetsgrupp med representanter från teknik- och 

serviceförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks Energi AB, och Marks 

Bostads AB. Arbetsgruppen har använt materialet utvecklade inom Fossilfri 

Boråsregionen projekt som grund för förslagsutveckling. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 1 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till strategi för lokal laddinfrastruktur skickas ut på remiss till teknik- och 

servicenämnden, Marks Energi AB och Marks Bostads AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten och förvaltningschef Malin Bexell redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Förslag till strategi för lokal laddinfrastruktur skickas ut på remiss till teknik- och 

servicenämnden, Marks Energi AB och Marks Bostads AB. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Marks Energi AB 

Marks Bostads AB 

________________ 
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§ 74/2022   Dnr: KS 2019-449 214 

Överlåtelse av exploateringsavtal Assberg 4:17 

Arbetsutskottets beslut 

Överlåtelse av exploateringsavtal för Assberg 4:17 från Bengt-Rune Kristensson och 

Jaana Johansson till Erik Larsson Markutveckling 1:3 AB godkänns.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade att teckna exploateringsavtal den 15 december 2021, 

§ 249, med den dåvarande ägaren till Assberg 4:17. 

Den tidigare fastighetsägaren har överlåtit exploateringsavtalet till Erik Larsson 

Markutveckling 1:3 AB enligt köpekontrakt tecknat den 10 februari 2022.  

Enligt exploateringsavtalets 11 punkt får inte avtalet överlåtas utan kommunens 

skriftliga medgivande.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 februari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Överlåtelse av exploateringsavtal för Assberg 4:17 från Bengt-Rune Kristensson och 

Jaana Johansson till Erik Larsson Markutveckling 1:3 AB godkänns.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Överlåtelse av exploateringsavtal för Assberg 4:17 från 

Bengt-Rune Kristensson och Jaana Johansson till Erik Larsson Markutveckling 1:3 

AB godkänns.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Bengt-Rune Kristensson & Jaana Johansson 

Erik Larsson Markutveckling 1:3 AB 

__________________ 
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§ 75/2022   Dnr: KS 2021-675 

Köp av del av Assberg 4:17 för genomförande av detaljplan 

Arbetsutskottets beslut 

Del av Assberg 4:17 köps enligt upprättat förslag.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat den 27 januari 2022 att anta detaljplan för  

Assberg 4:17, § 8/2022. 

  

Kommunstyrelsen har beslutat den 15 december 2021 att teckna  

exploateringsavtal, § 249/2021 och att avtalet gäller under förutsättning att  

kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av detaljplanen.  

 

Kommunen avser att förvärva del av Assberg 4:17 som är belägen utanför  

detaljplaneområdet och överföra till den kommunägda fastigheten Assberg 3:2  

enligt separat avtal. Marköverlåtelsen tas upp i exploateringsavtalet till ovan  

nämnda detaljplan (KS 2019-449 214) under p. 4.7 Övriga marköverföringar.  

 

En oberoende värdering är upprättad (Svefa, 2021) som uppskattar värdet på  

området vid överlåtelsen till 970 000 kr. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 februari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Del av Assberg 4:17 köps enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att del av Assberg 4:17 köps enligt upprättat förslag.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Säljarna (Erik Larsson Markutveckling 1:3 AB) 

______________________ 
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§ 76/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

det pågår en genomlysning av kommunen med Kommunkompassen, redovisning är 

planerad till juni 2022. 

Det pågår översyn av kommunledningskontoret, inom delar av teknik- och 

serviceförvaltningen samt digitaliseringsenheten och IT.  

Med anledning av kriget i Ukraina deltar kommundirektören i veckovisa möten som 

SKR samordnar. Det finns ett visst behov av att få till bättre nationell samordning 

med Länsstyrelserna, då dagens organisering skapar tvära vändningar och högt 

tryck på kommunerna.   

Kommundirektören redogör för de frågor som kommunen hanterar praktiskt i 

dagsläget med anledning av kriget. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

______________ 


