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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-04-20 

Tid:   Onsdagen den 20 april, klockan 08.30 – 12:50.  

Paus klockan 10.00-10.15. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40. 

Beslutande:  (S) Peter Landgren tjänstgör för Jessica Rodén  

 (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 

(M) Tomas Ekberg 

(KD) Elise Arnell 

  

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Talieh Ashjari Förvaltningschef 

socialförvaltningen 

§§ 108-109 

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef §§ 108-109 

 Katarina Valeria 

Petersson 

Verksamhetschef § 110 

 Ellinor Svan Åström Dietist § 110 

 Maria Sivedal Utredare § 110 

 Kristian Johansson Tillförordnad ekonomichef §§ 111, 117 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 111-116 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklingschef §§ 111-115 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör § 111 

 Elin Berg Planarkitekt § 112 

 Karin Alfredsson Planarkitekt § 112 

 Rasmus Torngard Förvaltningschef kultur- 

och fritidsförvaltningen 

§ 113 
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 Monica Bergsten Miljöstrateg §§ 114-115 

 Margit de Boer Hållbarhetsstrateg § 115 

 Sara Lindeberg Hållbarhetsstrateg § 115 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 115 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 116 

 Lars Jönsson Planarkitekt § 116 

    

    

 Övriga   

 Boubou Hallberg Sjukhusdirektör Södra 

Älvsborgs Sjukhus 

§ 108 

 Marko Anttila Projektledare Närsjukhus 

Skene 

§ 108 

    

Utses att justera: Lena Ferm Hansson (C)  

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-04-27, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 107–119 

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 

2022-04-20, § 113 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-04-20 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-05-12 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-04-20, §§ 107-112, 114-119 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-04-27 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-05-19 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 107 

Information om Uppdrag Närsjukhus Skene § 108 

Fråga om sjuksköterskebemanningen § 109 

Måltidsprogram för Marks kommun § 110 

Markberedning i Skene skog § 111 

Yttrande på granskning inför tillåtlighetsprövning av ny 

järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 

§ 112 

Finansiering av aktiviteter för bästa barnkommun sommar, 

komplettering 

§ 113 

Svar till enkäten om satsningar och stöd kring Klimat 2030 § 114 

Avstämning av hållbarhetsprogram för Marks kommun § 115 

Remissvar över Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska 

original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner 

§ 116 

Godkännande av förstudie och start av projektering för 

investeringsprojekt Björketorps skola och förskola 

§ 117 

Fråga om planskild korsning med anledning av 

trafiksituationen i centrala Kinna 

§ 118 

Kommundirektören informerar § 119 
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§ 107/2022    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Fråga om kommunens sjuksköterskebemanning 

- Fråga om planskild korsning med anledning av trafiksituationen i centrala 

Kinna 

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) anmäler övrig fråga angående kommunens 

sjuksköterskebemanning. 

Ordföranden anmäler fråga om planskild korsning med anledning av 

trafiksituationen i centrala Kinna.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

_______________ 
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§ 108/2022   Dnr: KS 2022-223 

Information om Uppdrag Närsjukhus Skene 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Den 20 april 2021 fattade regionstyrelsen beslut gällande hälso- och sjukvårdens  

utbud och lokalisering i Västra Götaland. Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) Skene  

föreslås bli ett närsjukhus som ska bedriva ett lokalt anpassat vårdutbud.  

 

Den 24 juni 2021 fattade Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att  

tillskjuta medel till Närvårdssamverkan Södra Älvsborg för att i projektform,  

tillsammans med andra berörda parter ta fram förslag till närsjukhusets  

verksamhetsinnehåll.   

 

Förslag till uppdragshandling för projektet har tagits fram i samverkan mellan  

Koncernkontoret och SÄS. Det har godkänts av södra hälso- och  

sjukvårdsnämnden. Projektets arbete kommer att presenteras för KSAU genom  

sjukhusdirektören Boubou Hallberg. 

Ärendets behandling 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse (ÄN 2022-64), den 12 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Talieh Ashjari, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus Boubou 

Hallberg och projektledare för Närsjukhus Skene Marko Anttila redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 109/2022  

Fråga om kommunens sjuksköterskebemanning 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter fråga om kommunens sjuksköterskebemanning.  

Förvaltningschef Talieh Ashjari och verksamhetschef Elisabeth Kroon redogör för de 

åtgärder som socialförvaltningen har vidtagit för att stärka bemanningen.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare gers möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 110/2022   Dnr: KS 2022-193 

Måltidsprogram för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Måltidsprogrammet för Marks kommun antas, med redaktionell ändring på s. 7.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Mat och måltider är en central del för alla människor och är därmed en viktig 

komponent i kommunens verksamheter. Teknik- och servicenämnden fick i uppdrag 

av kommunfullmäktige den 26 september 2019, § 142, att arbeta fram lämpligt 

styrdokument som klargör för hur maten som serveras i kommunens skolor och 

äldreboenden ska vara och upplevas. 

Måltidsprogrammet omfattar barn- och utbildningsnämnden, 

äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och teknik- och servicenämnden. Teknik- 

och servicenämnden har arbetat fram Måltidsprogrammet tillsammans med berörda 

verksamheter. Syftet med programmet är att tydliggöra hur maten i Marks 

kommun ska vara och upplevas samt säkerställa att krav och rättighetsperspektiv, 

såväl nationella som internationella, mål och konventioner följs. Programmet ska 

också bidra till att skapa matglädje, gemenskap och livskvalitet samt beskriva 

vilken nivå av kvalité som mat och måltider ska ha inom kommunen.  

Måltidsprogrammet fastställs av kommunfullmäktige i enlighet med Riktlinjer för 

styrdokument i Marks kommun. Teknik- och servicenämnden ansvarar för att det 

revideras varje mandatperiod, eller oftare vid behov. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 5 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Måltidsprogrammet för Marks kommun antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal och dietist Ellinor Svan Åström redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Måltidsprogrammet för Marks kommun antas, 

och att fullmäktige fattar slutligt beslut.  

Peter Landgren (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  
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Peter Landgren (S) föreslår redaktionell ändring på s. 7.  

Lena Ferm Hansson (C) och Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till Peter 

Landgrens (S) förslag.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

_____________________ 
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§ 111/2022   Dnr: KS 2022-188 

Markberedning i Skene skog 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Projektering och markberedning för kvarstående osåld kommunal verksamhetsmark 

i Skene skog genomförs enligt upprättat förslag. 

De ekonomiska effekterna hanteras i kommande budgetprocess för 2023–2026 där 

investeringsram för tomtmark behöver utökas från 5 miljoner kronor under åren 

projektet genomförs samtidigt som nu gällande tomtpristaxa för 

verksamhetstomter behöver justeras i från intervall 30 – 200 kr/kvm till 30 – 300 

kr/kvm.  

 

Om projektet medför ett nedskrivningsbehov föreslås detta hanteras mot aktuellt 

års exploateringsvinster i första hand och mot gemensamma verksamheter i de fall 

exploateringsvinster saknas de aktuella åren. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Marks kommun har idag flera intressenter på verksamhetsmark i närhet av 

centralort. Skene skog innehar den största sammanhängande tillgängliga planlagda 

verksamhetsmarken i kommunen, men den generella åsikten är att marken ses 

som otillgänglig och att markkostnaderna är svårbedömda. Förvaltningen har utrett 

möjligheterna för att tillgängliggöra marken genom markberedning. Genom att 

tillgängliggöra befintlig verksamhetsmark skapas förutsättningar för redan 

etablerade verksamheter att fortsätta utvecklas inom kommunen och ger även en 

trygg möjlighet för nya verksamhetsutövare att etablera sig i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 12 april 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Projektering och markberedning för kvarstående osåld kommunal verksamhetsmark 

i Skene skog genomförs enligt upprättat förslag. 

De ekonomiska effekterna hanteras i kommande budgetprocess för 2023–2026 där 

investeringsram för tomtmark behöver utökas från 5 miljoner kronor under åren 

projektet genomförs samtidigt som nu gällande tomtpristaxa för 

verksamhetstomter behöver justeras i från intervall 30 – 200 kr/kvm till 30 – 300 

kr/kvm.  
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Om projektet medför ett nedskrivningsbehov föreslås detta hanteras mot aktuellt 

års exploateringsvinster i första hand och mot gemensamma verksamheter i de fall 

exploateringsvinster saknas de aktuella åren. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson och förvaltningschef Malin Bexell redogör 

för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Projektering och markberedning för kvarstående osåld kommunal verksamhetsmark 

i Skene skog genomförs enligt upprättat förslag. 

De ekonomiska effekterna hanteras i kommande budgetprocess för 2023–2026 där 

investeringsram för tomtmark behöver utökas från 5 miljoner kronor under åren 

projektet genomförs samtidigt som nu gällande tomtpristaxa för 

verksamhetstomter behöver justeras i från intervall 30 – 200 kr/kvm till 30 – 300 

kr/kvm.  

 

Om projektet medför ett nedskrivningsbehov föreslås detta hanteras mot aktuellt 

års exploateringsvinster i första hand och mot gemensamma verksamheter i de fall 

exploateringsvinster saknas de aktuella åren. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Peter Landgren (S) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

_____________________ 
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§ 112/2022   Dnr: KS 2020-148 532 

Yttrande på granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg 

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun ställer sig positiva till granskningshandlingarna, men önskar att 

Trafikverket beaktar grannkommunernas yttranden för att få så stor samhällsnytta 

som möjligt. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Regeringen beslutade den 30 maj 2018 om ny Nationell plan för transportsystemet 

2018–2029. Av beslutet framgår följande vad gäller nya stambanor: "Regeringens 

mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm 

och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara 

kommunikationer med korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor 

från flyg till tåg. Utbyggnaden ska utgå från var och en av de tre ändpunkterna. I 

den nationella planen för 2018–2029 ingår sträckorna Järna - Linköping 

(Ostlänken), Lund- Hässleholm samt Göteborg - Borås." 

I Trafikverkets positionspapper Nya stambanor - ny generation järnväg daterad 

2018-10-05 tydliggörs att fortsatt arbete för delen Göteborg-Borås ska 

dimensioneras för 250 km/h. 

 

Sträckan Göteborg - Borås är en del av nya stambanan mellan Göteborg och 

Stockholm. Sträckan Göteborg - Borås omfattar cirka sex mil dubbelspårig järnväg 

för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Tanken är att den nya järnvägen 

regionalt ska knyta Västsveriges största städer närmare varandra och förbättra 

kommunikationerna till Landvetter flygplats. 

 

Planering och byggande av järnväg styrs av järnvägslagen och annan lagstiftning. I 

början av planeringen ska ett samrådsunderlag tas fram. Samrådsunderlaget ska 

beskriva hur projektet kommer att påverka miljön och ska ligga till grund för 

Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas ha betydande miljöpåverkan.  Samråd 

om detta skedde under våren 2020 (KSAU 2020-05-06). Tidigt i processen med att 

planera ny järnväg ska en lokaliseringsutredning genomföras för att bidra till att hitta 

den mest lämpliga lokaliseringen av järnvägen.  

 

Sedan samrådet våren 2020 har några utredningskorridorer plockats bort, vilket    

innebär att Marks kommun nu inte berörs av någon utredningskorridor. Marks 

kommun har inte yttrat sig i några samråd eller lokaliseringsprövningar sedan 

november 2020. Nu har processen kommit till granskningsskede. Sista svarsdatum 

är 29 april 2022. 
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Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 30 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ställer sig positiva till granskningshandlingarna, men önskar att 

Trafikverket beaktar grannkommunernas yttranden för att få så stor samhällsnytta 

som möjligt. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Marks kommun ställer sig positiva till granskningshandlingarna, men önskar att 

Trafikverket beaktar grannkommunernas yttranden för att få så stor samhällsnytta 

som möjligt. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Trafikverket, Borlänge investeringsprojekt@trafikverket.se 

_____________________ 
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§ 113/2022   Dnr: KS 2020-469 83 

Finansiering av aktiviteter för bästa barnkommun sommar, 

komplettering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 190 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar: 

• Aktiviteter kopplade till Rydals museum 

• Läsfrämjande insatser som utgår från biblioteket 

• Skjuts till matkollo 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ ___________________________ 

Tomas Johansson (M)  Lena Ferm Hansson (C)  

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

I tillägg till tidigare ärende KS 2020-469 83-9 föreslås medel avsättas utifrån 

inriktningen jämlik fritid för fullföljda studier. Till sommaren har en rad aktiviteter 

tagits fram, för att på sikt bidra till jämlik fritid och ge ökade förutsättningar för 

deltagande barn att motiveras att klara av skolan. Aktiviteterna är inriktade på att 

nå barn som i dag inte deltar i samma utsträckning som andra. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 11 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 190 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar: 

• Aktiviteter kopplade till Rydals museum 

• Läsfrämjande insatser som utgår från biblioteket 

• Skjuts till matkollo 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  
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Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 190 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar: 

• Aktiviteter kopplade till Rydals museum 

• Läsfrämjande insatser som utgår från biblioteket 

• Skjuts till matkollo 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

_____________________ 
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§ 114/2022   Dnr: KS 2022-189 

Svar till enkäten om satsningar och stöd kring Klimat 2030 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Svar till enkäten från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland 

om satsningar och stöd kring Klimat 2030 noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Västra Götalandsregion har den 28 februari 2022 skickat en enkät om hur 

satsningen kan komma att fortsätta samt hur Klimat 2030:s stöd till kommunerna 

utformas framöver. Svaret bör vara politiskt behandlade eller förankrade. 

 

Marks kommun deltar i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som är en 

kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra 

Götalands län i samverkan med andra aktörer.  

För två år sedan initierades satsningen ”Kommunernas klimatlöften” för att stötta 

kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete.  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2020 § 231 att anta 10 av 20 löften 

under 2021, och under 2022 arbetar kommunen med 8 av 20 löften. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 22 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Svar till enkäten från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland 

om satsningar och stöd kring Klimat 2030 noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Svar till enkäten från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland 

om satsningar och stöd kring Klimat 2030 noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-04-20   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 115/2022   Dnr: KS 2021-184 003 

Avstämning av hållbarhetsprogram för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatt arbetet. 

 

Kommundirektören får i uppdrag att genomföra remissrunda av 

hållbarhetsprogrammet till nämnder och bolagsstyrelser.  

Ärendet 

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

arbete mot målen i Agenda 2030 antas under 2022. Ett utkast har tagits fram 

utifrån kartläggning och omvärldsbevakning samt i dialog med kommunens 

förvaltningar och bolag. Förvaltningen svarar på frågor om utkastet. Ambitionen är 

att beslut om styrdokumentet tas i kommunfullmäktige den 16 juni.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 6 april 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatt arbetet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson, hållbarhetsstrateg Margit de Boer 

och hållbarhetsstrateg Sara Lindeberg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut  

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att 

genomföra remissrunda av hållbarhetsprogrammet till nämnder och styrelser.  

 

Lena Ferm Hansson (C) och Peter Landgren (S) yrkar bifall till Lars-Inge 

Anderssons (KD) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge Anderssons 

(KD) förslag, och finner att förslaget antas.  

 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det 

fortsatt arbetet, och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 116/2022   Dnr: KS 2022-127 

Remissvar över Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska 

original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner 

Arbetsutskottets beslut 

Upprättat remissvar skickas som Marks kommuns svar till Finansdepartementet.  

Ärendet 

Finansdepartementet har till kommunen remitterat Boverkets rapport (2021:25) 

Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner. Remissvar ska 

ha kommit in till Finansdepartementet senast den 12 maj 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 8 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upprättat remissvar skickas som Marks kommuns svar till Finansdepartementet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att upprättat remissvar skickas som Marks kommuns svar till 

Finansdepartementet.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Finansdepartementet 

_________________ 
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§ 117/2022   Dnr: KS 2021-368 

Godkännande av förstudie och start av projektering för 

investeringsprojekt Björketorps skola och förskola 

Arbetsutskottets beslut 

Förstudie för investeringsprojekt Björketorps skola och förskola godkänns. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av 

investeringsprojektet Björketorps skola och förskola med fem avdelningar. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har, på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, 

gjort en förstudie på hur Björketorps skola och förskola kan anpassas för att förse 

Björketorpsområdet med ändamålsenliga lokaler för skol- och 

förskoleverksamheten. Förstudien har innefattat en tillbyggnad av Björketorps 

förskola och ombyggnation av skolan.  

Barn- och utbildningsnämnden beskriver att skollokalerna i nuläget är trångbodda 

samt att förskolan efter genomfört projekt kan samordnas till två i stället för tre 

enheter. Nämnden har föreslagit att förstudiens alternativ ”5 avdelningar” är 

projektets fortsatta inriktning och det som ska projekteras. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har tittat på befolkningsprognosen för området för att 

skola och förskola ska bli väl anpassade för förväntat antal barn i aktuella åldrar.  

Investeringsprojektet finns upptaget i kommunfullmäktiges budget 2022–2025 med 

en investeringsbudget om totalt 60 miljoner kronor fördelat på åren 2022, 2023 och 

2024. Förstudiekalkylen för alternativ ”5 avdelningar” visar på en investeringsutgift 

om 59 miljoner kronor fördelat på 26,3 miljoner kronor för ombyggnation av skola 

och 32,7 miljoner kronor för tillbyggnad av förskola och storkök. 

Driftkostnadseffekten från investeringen beräknas till: 

Ökade kapitalkostnader om 2,5 miljoner kronor och drift- och underhållskostnader 

om 1,3 miljoner kronor. Till detta skall befintliga kapitalkostnader om 0,65 miljoner 

kronor läggas. Rimligen ökar exempelvis även städkostnaden då ytan utökas men 

nettoeffekten för barn- och utbildningsnämnden beräknas även påverkas åt andra 

hållet om tre enheter blir två. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förstudie för investeringsprojekt Björketorps skola och förskola godkänns. 
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Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av 

investeringsprojektet Björketorps skola och förskola. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Förstudie för investeringsprojekt Björketorps skola och förskola godkänns. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av 

investeringsprojektet Björketorps skola och förskola med fem avdelningar. 

Lars-Inge Andersson (KD), Niklas Herneryd (L), Peter Landgren (S) och Tomas 

Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden  

Barn- och utbildningsnämnden 

______________________ 
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§ 118/2022  

Fråga om planskild korsning med anledning av 

trafiksituationen i centrala Kinna  

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med information till 

arbetsutskottet om hur man kan gå vidare med en planskild korsning i Kinna.  

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) lyfter fråga om planskild korsning med anledning av 

trafiksituationen i centrala Kinna.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare gers möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att återkomma med 

information till arbetsutskottet om hur man kan gå vidare med en planskild 

korsning i Kinna.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 119/2022     

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

aktuell status för kommunens flyktingmottagande av ukrainska medborgare.  

Gällande IT-säkerhet så pågår det cyberattacker i samhället i stort. Kommunen har 

vidtagit åtgärder för att öka IT-säkerheten.   

Kommundirektören ger återkoppling på uppdraget Lev din dröm, där en 

projektledare har rekryterats och påbörjat sin anställning.  

Presidie- och chefsdagen den 13 maj är inriktad på näringslivet och hur 

företagsklimatet kan stärkas i kommunen.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_______________ 

 


