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§ 139/2022   Dnr: KS 2022-222 

Skolprojekt i Skene - Begäran om byggstart för etapp 1 – 

avseende ny högstadieskola 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Investeringsbudgeten för projektet Skeneskolan etapp 1 ändras från 281 miljoner 

kronor till 299 miljoner kronor med anledning av nytt riktpris för skoldelen av 

projektet.  

Teknik- och servicenämnden ges tillstånd att ta den del av projektet som avser 

skolan vidare till byggstart. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Lars-Inge Andersson (KD) 

Ordförande   Justerande  

Ärendet 

Kommunstyrelsen gav, under förutsättning att fullmäktige beslutade om 

investeringsbudget, i mars 2021 Teknik- och servicenämnden tillstånd att gå vidare 

med projektering för en ny högstadieskola för 650 elever och ytterligare en 

idrottshall, KS §63/ 2021.  

Projektering har pågått sedan fullmäktiges beslut om budget och mynnat ut i ett 

reviderat förslag på skola jämfört med förslaget i förstudien.  Projektets delar med 

ny högstadieskola respektive idrottshall är i olika fas i nuläget och hanteras därför 

separat. Ett förfarande som är likt det som skedde på Lyckeskolan och som om 

beslut tas om omfattning under sommaren 2022 inte kommer att påverka sluttiden 

för färdigställande för hela etapp 1.   

I samband med projektering har förstudiens kalkyl gåtts igenom dels med 

anledning av förändrad utformning och nya förutsättningar gällande: 

• Prisutveckling för byggmaterial 

• Lokaler för framtida etapp är flyttade till etapp 1 

• Ändrade skatteregler för solcellsanläggningar möjliggör större anläggning. 

Sedan projekteringsbeslut gavs har ett förslagshandlingsskede pågått, där den nya 

byggnaden arbetats fram i samverkan mellan användare och projektets 

organisation inklusive konsulter och entreprenörer. Arbetet har letts av Teknik- och 
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serviceförvaltningen. Vidare har många kontakter hållits med ledningsägare m fl 

som har intressen på fastigheten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Investeringsbudgeten för projektet Skeneskolan etapp 1 ändras från 281 miljoner 

kronor till 299 miljoner kronor med anledning av nytt riktpris för skoldelen av 

projektet.  

Teknik- och servicenämnden ges tillstånd att ta den del av projektet som avser 

skolan vidare till byggstart. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att inkomma med sin syn på den delvis 

nya projektbeskrivningen innan kommunfullmäktiges behandling den 16 juni 2022.  

Teknik- och servicenämnden uppmanas att säkerställa att erfarenheter från 

byggnationen av nya Lyckeskolan säkerställs i projektet innan kommunfullmäktiges 

behandling den 16 juni 2022. Nämnden uppmanas även att arbeta tätt med barn- 

och utbildningsnämnden genom projektet för att på så vis säkerställa att skolans 

behov uppfylls.  

Kommunstyrelsen önskar fortlöpande information om projektet vid rapporteringar i 

samband med Månadsrapporter. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut    

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson, förvaltningschef teknik- och 

serviceförvaltningen Marja-Leena Uitto Adolfsson och förvaltningschef barn- och 

utbildningsförvaltningen Mari Sandell Molander redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Investeringsbudgeten för projektet Skeneskolan etapp 1 ändras från 281 miljoner 

kronor till 299 miljoner kronor med anledning av nytt riktpris för skoldelen av 

projektet.  
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Teknik- och servicenämnden ges tillstånd att ta den del av projektet som avser 

skolan vidare till byggstart. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

_______________________ 
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§ 140/2022   Dnr: KS 2022-180 

Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023–2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Den politiska organisationen i Marks kommun ändras på följande sätt jämfört med 

vad som gällt under mandatperioden 2019–2022: 

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- och 

miljönämnd, med 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, 

teknik- och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt ha 

arbetsutskott, medan övriga nämnder inte ska ha något arbetsutskott. 

Bygg- och miljönämnden ska ha presidium som består av ordförande, förste och 

andre vice ordförande. 

Äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden. 

Marks kommun inrättar en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Den nuvarande 

överförmyndarnämnden avvecklas därmed.  Nämnden bör ha 6 ledamöter och 6 

ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare väljs av Marks kommun. Marks 

kommun väljer bland ledamöterna en andre vice ordförande.  

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) flyttas från kommunstyrelsen till 

omsorgsnämnden. 

Det kommunala funktionshinderrådet flyttas från kommunstyrelsen till 

socialnämnden. 

Ansvaret för folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 

inklusive tjänst knuten till folkhälsoavtalet. 

Kommunens politiska organisation ska i övrigt vara oförändrad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommundirektören får i uppdrag att ändra reglementena för nämnderna utifrån 

förändringar av den politiska organisationen. Detta beslut gäller under förutsättning 

att kommunfullmäktige beslutar om förändringar av den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige ska ha behandlat eventuella förändringar av reglementena 

senast under december månad 2022. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Lars-Inge Andersson (KD) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (KL) beslutar kommunfullmäktige i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Enligt 

bestämmelsens punkt 3 innefattar detta bland annat nämndernas organisation och 

verksamhetsformer. 

Vidare framgår det av 6 kap. 16 § KL att kommunfullmäktige bestämmer antalet 

ledamöter och ersättare i nämnderna. 6 kap. 21 § KL bestämmer att 

kommunfullmäktige ska, bland nämndernas ledamöter, välja en ordförande och en 

eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. 

Enligt 3 kap. 5 § KL får fullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera 

utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv 

bestämma att utskott ska finnas. 

Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför 

mandatperioden 2023–2026 har under mandatperioden berett förslag till ny politisk 

organisation. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 10 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den politiska organisationen i Marks kommun ändras på följande sätt jämfört med 

vad som gällt under mandatperioden 2019–2022: 

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- och 

miljönämnd, med 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, 

teknik- och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt ha 

arbetsutskott, medan övriga nämnder inte ska ha något arbetsutskott. 

Bygg- och miljönämnden ska ha presidium som består av ordförande, förste och 

andre vice ordförande. 

Äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden. 



Sida 12(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-05-18   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Marks kommun inrättar en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Den nuvarande 

överförmyndarnämnden avvecklas därmed.  Nämnden bör ha 6 ledamöter och 6 

ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare väljs av Marks kommun. Marks 

kommun väljer bland ledamöterna en andre vice ordförande.  

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) flyttas från kommunstyrelsen till 

omsorgsnämnden. 

Det kommunala funktionshinderrådet flyttas från kommunstyrelsen till 

socialnämnden. 

Ansvaret för kommunens arbete knutet till folkhälsoavtalet flyttas från 

kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunens politiska organisation ska i övrigt vara oförändrad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommundirektören får i uppdrag att ändra reglementena för nämnderna utifrån 

förändringar av den politiska organisationen. Detta beslut gäller under förutsättning 

att kommunfullmäktige beslutar om förändringar av den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige ska ha behandlat eventuella förändringar av reglementena 

senast under december månad 2022. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Den politiska organisationen i Marks kommun ändras på följande sätt jämfört med 

vad som gällt under mandatperioden 2019–2022: 

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- och 

miljönämnd, med 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden, 

teknik- och servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt ha 

arbetsutskott, medan övriga nämnder inte ska ha något arbetsutskott. 

Bygg- och miljönämnden ska ha presidium som består av ordförande, förste och 

andre vice ordförande. 

Äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden. 
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Marks kommun inrättar en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Den nuvarande 

överförmyndarnämnden avvecklas därmed.  Nämnden bör ha 6 ledamöter och 6 

ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare väljs av Marks kommun. Marks 

kommun väljer bland ledamöterna en andre vice ordförande.  

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) flyttas från kommunstyrelsen till 

omsorgsnämnden. 

Det kommunala funktionshinderrådet flyttas från kommunstyrelsen till 

socialnämnden. 

Ansvaret för folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden 

inklusive tjänst knuten till folkhälsoavtalet. 

Kommunens politiska organisation ska i övrigt vara oförändrad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommundirektören får i uppdrag att ändra reglementena för nämnderna utifrån 

förändringar av den politiska organisationen. Detta beslut gäller under förutsättning 

att kommunfullmäktige beslutar om förändringar av den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige ska ha behandlat eventuella förändringar av reglementena 

senast under december månad 2022. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

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

 

Tomas Johansson (M) föreslår följande:  

Den politiska organisationen i Marks kommun ändras på följande sätt jämfört med 

vad som gällt under mandatperioden 2019–2022: 

Miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- och 

miljönämnd, med 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden ska fortsatt ha arbetsutskott, 

medan övriga nämnder inte ska ha något arbetsutskott. 

Bygg- och miljönämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden samt teknik- och servicenämnden ska ha presidium som består av 

ordförande, förste och andre vice ordförande. 

Äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden. 
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Marks kommun inrättar en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Den nuvarande 

överförmyndarnämnden avvecklas därmed.  Nämnden bör ha 6 ledamöter och 6 

ersättare, varav 2 ledamöter och 2 ersättare väljs av Marks kommun. Marks 

kommun väljer bland ledamöterna en andre vice ordförande.  

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) flyttas från kommunstyrelsen till 

omsorgsnämnden. 

Det kommunala funktionshinderrådet flyttas från kommunstyrelsen till 

socialnämnden. 

Folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. 

Totala antalet ledamöter och ersättare ska minskas i samtliga nämnder och 

styrelser. Kommunstyrelsen minskas från 15 ledamöter och ersättare till 13 

ledamöter och ersättare. Nämnder, innevarande mandatperiod, med 13 ledamöter 

och ersättare minskas till 11 ledamöter och ersättare och nämnder med 11 

ledamöter och ersättare minskas till 9 ledamöter och ersättare. Bolagens styrelser 

förändras genom att varje styrelse består av 7 ledamöter och inga ersättare. 

Kommunens politiska organisation ska i övrigt vara oförändrad. 

Reglementena för nämnderna ändras utifrån de förändringar som här har 

föreslagits. 

Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag. 

 

Niklas Herneryd (L) föreslår att arbetsutskottet ska avslå att äldreomsorgsnämnden 

ändrar namn till omsorgsnämnden. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att arbetsutskottet antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Niklas Herneryds (L) 

förslag, och finner att förslaget avslås.  

Beslut skickas slutligt till 

Alla nämnder och styrelser 

______________________ 
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§ 141/2022   Dnr: KS 2022-179 

Översyn av arvoden och arvodesreglementet inför nästa 

mandatperiod 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-

valda i Marks kommun ersätts med upprättat förslag och gäller från och med 

mandatperioden 2023–2026. 

Uppdragen som kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande 

innefattar att även vara ordförande respektive vice ordförande i demokrati-

beredningen och läggs därför samman till 40 procent respektive 20 procent av 

årsarbetstiden. Uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande blir därmed ett 

uppdrag på betydande del av heltid. 

Uppdragets omfattning för bygg- och miljönämndens ordförande bestäms till 

40 procent av årsarbetstiden och för förste och andre vice ordförande till 28 procent 

av årsarbetstiden. 

Uppdragets omfattning för den gemensamma överförmyndarnämndens ordförande 

bestäms till 20 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent av 

årsarbetstiden. Övrig ledamot har inget fast deltidsarvode.   

Uppdragets omfattning för andre vice ordförande är samma som för förste vice 

ordförande, med undantag för fullmäktiges förste vice ordförande vars uppdrag 

även innefattar att vara vice ordförande i demokratiberedningen. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Energi AB höjs till 25 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 18 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Fastighets AB höjs till 10 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Spinnerskan i Mark AB höjs till 10 procent 

av årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i valnämnden under valår höjs till 20 procent 

av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent. 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande för trygghets- och säkerhetsrådet 

ska inte regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska 

utgå i enlighet med vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning 

för ordförande i trygghetsrådet sänks till 5 procent av årsarbetstiden och för vice 

ordförande till 3,5 procent. 
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Uppdraget som ordförande och vice ordförande i styrgruppen för Fairtrade City ska 

inte regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska utgå i 

enlighet med vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning 

för ordförande i styrgruppen för Fairtrade City sänks till 5 procent av årsarbetstiden 

och för vice ordförande till 3,5 procent. 

I övrigt är uppdragets omfattning för dem med fast deltidsarvode oförändrat både 

för förtroendevalda i kommunen och de med uppdrag i de kommunala bolagen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Lars-Inge Andersson (KD) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Arvodesreglementet och vilka arvoden som ska gälla avseende förtroendevalda i 

kommunen och de med uppdrag i de kommunala bolagen, behöver ses över inför 

varje mandatperiod. En omfattande revidering av arvodesreglementet skedde inför 

nuvarande mandatperiod, men behöver på nytt ses över. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-

valda i Marks kommun ersätts med upprättat förslag och gäller från och med 

mandatperioden 2023–2026. 

Uppdragen som kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande 

innefattar att även vara ordförande respektive vice ordförande i demokrati-

beredningen och läggs därför samman till 40 procent respektive 20 procent av 

årsarbetstiden. Uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande blir därmed ett 

uppdrag på betydande del av heltid. 

Uppdragets omfattning för bygg- och miljönämndens ordförande bestäms till 

40 procent av årsarbetstiden och för förste och andre vice ordförande till 28 procent 

av årsarbetstiden. 
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Uppdragets omfattning för den gemensamma överförmyndarnämndens ordförande 

bestäms till 20 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent av 

årsarbetstiden. Övrig ledamot har inget fast deltidsarvode.   

Uppdragets omfattning för andre vice ordförande är samma som för förste vice 

ordförande, med undantag för fullmäktiges förste vice ordförande vars uppdrag 

även innefattar att vara vice ordförande i demokratiberedningen. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Energi AB höjs till 25 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 18 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Fastighets AB höjs till 10 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Spinnerskan i Mark AB höjs till 10 procent 

av årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i valnämnden under valår höjs till 20 procent 

av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent. 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande för trygghets- och säkerhetsrådet 

ska inte regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska 

utgå i enlighet med vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning 

för ordförande i trygghetsrådet sänks till 5 procent av årsarbetstiden och för vice 

ordförande till 3,5 procent. 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande i styrgruppen för Fairtrade City ska 

inte regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska utgå i 

enlighet med vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning 

för ordförande i styrgruppen för Fairtrade City sänks till 5 procent av årsarbetstiden 

och för vice ordförande till 3,5 procent. 

I övrigt är uppdragets omfattning för dem med fast deltidsarvode oförändrat både 

för förtroendevalda i kommunen och de med uppdrag i de kommunala bolagen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Arvodesreglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende-

valda i Marks kommun ersätts med upprättat förslag och gäller från och med 

mandatperioden 2023–2026. 
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Uppdragen som kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande 

innefattar att även vara ordförande respektive vice ordförande i demokrati-

beredningen och läggs därför samman till 40 procent respektive 20 procent av 

årsarbetstiden. Uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande blir därmed ett 

uppdrag på betydande del av heltid. 

Uppdragets omfattning för bygg- och miljönämndens ordförande bestäms till 

40 procent av årsarbetstiden och för förste och andre vice ordförande till 28 procent 

av årsarbetstiden. 

Uppdragets omfattning för den gemensamma överförmyndarnämndens ordförande 

bestäms till 20 procent av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent av 

årsarbetstiden. Övrig ledamot har inget fast deltidsarvode.   

Uppdragets omfattning för andre vice ordförande är samma som för förste vice 

ordförande, med undantag för fullmäktiges förste vice ordförande vars uppdrag 

även innefattar att vara vice ordförande i demokratiberedningen. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Energi AB höjs till 25 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 18 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Marks Fastighets AB höjs till 10 procent av 

årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i Spinnerskan i Mark AB höjs till 10 procent 

av årsarbetstiden och för vice ordförande till 7 procent. 

Uppdragets omfattning för ordförande i valnämnden under valår höjs till 20 procent 

av årsarbetstiden och för vice ordförande till 15 procent. 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande för trygghets- och säkerhetsrådet 

ska inte regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska 

utgå i enlighet med vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning 

för ordförande i trygghetsrådet sänks till 5 procent av årsarbetstiden och för vice 

ordförande till 3,5 procent. 

Uppdraget som ordförande och vice ordförande i styrgruppen för Fairtrade City ska 

inte regleras i arvodesreglementet, men arvode och andra ersättningar ska utgå i 

enlighet med vad som anges i arvodesreglementet med bestämmelser om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Uppdragets omfattning 

för ordförande i styrgruppen för Fairtrade City sänks till 5 procent av årsarbetstiden 

och för vice ordförande till 3,5 procent. 

I övrigt är uppdragets omfattning för dem med fast deltidsarvode oförändrat både 

för förtroendevalda i kommunen och de med uppdrag i de kommunala bolagen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och bolag 

Valda revisorer 

Trygghets- och säkerhetsrådet 

Styrgruppen för Fairtrade City 

______________________ 
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§ 142/2022   Dnr: KS 2022-237 

Budget 2022 för kommunkoncernen efter revidering av 

respektive bolagsstyrelse 

Beslutsrubrik 

Budget 2022 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 

godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Lars-Inge Andersson (KD) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotterbolag ges 

bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det aktuella 

budgetåret. Kommunfullmäktige godkänner reviderade budgetarna i samband med 

aprilrapporten. Avkastnings- och soliditetskrav som fullmäktige fastställt måste 

tillgodoses även i de reviderade budgetarna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Budget 2022 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 

godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Budget 2022 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 

godkänns. 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Spinnerskan i Mark AB 

Marks Bostads AB 

Marks Energi AB 

Marks Fastighets AB 

____________________ 
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§ 143/2022   Dnr: KS 2022-50 

Fastställande av reviderade ramar 2023 

Arbetsutskottets beslut 

Befolkningsprognos framtagen 2022 noteras. 

Miljönämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen förändring av 
hanteringen av den så kallade naturvårdsfonden. Synpunkterna ska lämnas  
senast 2022-09-16.   

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2023–2024 så att 

denna kan fastställas senast under januari månad 2023. 

Reviderade ramar för 2023 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2023–2026 tas av 

kommunfullmäktige 2022-12-14. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Lars-Inge Andersson (KD) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Budgeten för 2022–2025 fastställdes av kommunfullmäktige i november 2021. 

Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag och resurser 

för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföljande 

budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i befolkningens 

sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig betydelse. Detta för 

att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för verksamheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2022 i samband med att 

anvisningarna för årets planeringsrapporter fastställdes att föreslå att 

kommunfullmäktige liksom föregående år reviderar nästkommande års ramar redan 

vid junisammanträdet. Slutligt beslut av Budget 2023–2026 tas av 

kommunfullmäktige 2022-12-14. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till justerade ekonomiska ramar 

utifrån följande faktorer; 

• Ny befolkningsprognos 
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• Uppdaterad demografimodell 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2023–2024 så att 

denna kan fastställas senast under januari månad 2023. 

Reviderade ramar för 2023 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2023–2026 tas av 

kommunfullmäktige 2022-12-14. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Befolkningsprognos framtagen 2022 noteras. 

Miljönämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen förändring av 
hanteringen av den så kallade naturvårdsfonden. Synpunkterna ska lämnas  
senast 2022-09-16.   

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet, och 

planhandläggare Duncan van’T Land redogör för befolkningsprognosen framtagen 

2022.  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Nämnderna uppmanas att planera arbetet med nämndplanen för 2023–2024 så att 

denna kan fastställas senast under januari månad 2023. 

Reviderade ramar för 2023 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2023–2026 tas av 

kommunfullmäktige 2022-12-14. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Befolkningsprognos framtagen 2022 noteras. 

Miljönämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen förändring av 
hanteringen av den så kallade naturvårdsfonden. Synpunkterna ska lämnas  
senast 2022-09-16.   

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 



Sida 24(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-05-18   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

__________________ 
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§ 144/2022   Dnr: KS 2022-58 

Aprilrapport 2022 kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Aprilrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns.  

Inköp av modul för förstärkning av IT-säkerhet godkänns. Kostnaden om 200 000 

kronor finansieras via kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Lars-Inge Andersson (KD) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en 

uppföljning av verksamheten och ekonomin per sista april. 

Kommunledningskontoret har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 

rapport för kommunstyrelsen.  

I samband med rapporten lyfts begäran om finansiering av inköp av modul för 

förstärkning av IT-säkerheten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Aprilrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns.  

Inköp av modul för förstärkning av IT-säkerhet godkänns. Kostnaden om 200 000 

kronor finansieras via kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Dagens sammanträde 

Ekonom Malin Johnson och tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för 

ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Aprilrapport 2022 för kommunstyrelsen godkänns.  

Inköp av modul för förstärkning av IT-säkerhet godkänns. Kostnaden om 200 000 

kronor finansieras via kommunreserven.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 145/2022   Dnr: KS 2022-56 

Aprilrapport 2022 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Aprilrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för gator, parker 2022 utökas med 5 

mnkr. 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för lokaler 2022 utökas med 5 mnkr. 

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering av våra 

gator och lokaler och därefter ge årets budgetberedning en rapport om hur stort 

underhållsbehovet är inom respektive verksamhetsområde. 

Teknik- och servicenämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av ökade kostnader för drivmedel, 

livsmedel och lokaler.  

Ramväxling görs med 3 mnkr från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden som en 

följd av att socialnämnden övertagit verksamheten med bostadsanpassning. 

Överförmyndarnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av ökade kostnader för ändrade 

verksamhetsförhållanden.  

Kultur- och fritidsnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av uteblivna intäkter från Kaskad.  

Miljönämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det prognostiserade 

underskottet, med anledning av ökade kostnader för tillsyn av alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.   

Kultur- och fritidsnämnden tillåts disponera 1,0 mnkr av årets budget för Bästa 

barnkommun för att finansiera bidrag till Fritsla Hockeyklubbs projekt med att 

uppdatera och tillgängliggöra rinken i Fritsla. 

Kultur- och fritidsnämnden tillåts disponera 0,1 mnkr av kommunreserven för att 

kunna teckna avtal om idéburet offentliga partnerskapet (IOP) med Vävcenter 

Sjuhärad. Kostnaden för avtalet efter 2022 hanteras inom kultur- och 

fritidsnämndens budget. 

Teknik- och servicenämnden tillåts omdisponera sin investeringsbudget inom 

lokalförsörjnings verksamhetsområde för att kunna genomföra lokalkompletteringar 

med ytterligare 13 mnkr under 2022. 
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Kommunstyrelsen tillåts disponera 0,2 mnkr av kommunreserven för att förstärka 

IT-skyddet genom inköp av modul för säkrare e-posthantering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

__________________________ __________________________ 

Jessica Rodén (S)  Lars-Inge Andersson (KD) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 

kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2022 samt en prognos 

för hela året.  kan komma att kompletteras till behandlingen i kommunstyrelsen 

den maj 2022 med eventuella framställningar som nämnder och styrelser gjort i 

samband med att de har behandlat sina respektive aprilrapporter.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Aprilrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för gator, parker 2022 utökas med 5 

mnkr. 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för lokaler 2022 utökas med 5 mnkr. 

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering av våra 

gator och lokaler och därefter ge årets budgetberedning en rapport om hur stort 

underhållsbehovet är inom respektive verksamhetsområde. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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:  
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Aprilrapport 2022 för Marks kommun godkänns. 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för gator, parker 2022 utökas med 5 

mnkr. 

Teknik- och servicenämndens investeringsram för lokaler 2022 utökas med 5 mnkr. 

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att genomföra en inventering av våra 

gator och lokaler och därefter ge årets budgetberedning en rapport om hur stort 

underhållsbehovet är inom respektive verksamhetsområde. 

Teknik- och servicenämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av ökade kostnader för drivmedel, 

livsmedel och lokaler.  

Ramväxling görs med 3 mnkr från äldreomsorgsnämnden till socialnämnden som en 

följd av att socialnämnden övertagit verksamheten med bostadsanpassning. 

Överförmyndarnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av ökade kostnader för ändrade 

verksamhetsförhållanden.  

Kultur- och fritidsnämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det 

prognostiserade underskottet, med anledning av uteblivna intäkter från Kaskad.  

Miljönämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande det prognostiserade 

underskottet, med anledning av ökade kostnader för tillsyn av alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.   

Kultur- och fritidsnämnden tillåts disponera 1,0 mnkr av årets budget för Bästa 

barnkommun för att finansiera bidrag till Fritsla Hockeyklubbs projekt med att 

uppdatera och tillgängliggöra rinken i Fritsla. 

Kultur- och fritidsnämnden tillåts disponera 0,1 mnkr av kommunreserven för att 

kunna teckna avtal om idéburet offentliga partnerskapet (IOP) med Vävcenter 

Sjuhärad. Kostnaden för avtalet efter 2022 hanteras inom kultur- och 

fritidsnämndens budget. 

Teknik- och servicenämnden tillåts omdisponera sin investeringsbudget inom 

lokalförsörjnings verksamhetsområde för att kunna genomföra lokalkompletteringar 

med ytterligare 13 mnkr under 2022. 

Kommunstyrelsen tillåts disponera 0,2 mnkr av kommunreserven för att förstärka 

IT-skyddet genom inköp av modul för säkrare e-posthantering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
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Jessica Rodén (S) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag.  

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att överförmyndarnämnden och teknik- och 

servicenämnden tillåts överskrida årets budget motsvarande prognostiserat 

underskott i aprilrapporten. Övriga nämnder uppmanas att hålla budget. 

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lars-Inge Anderssons (KD) förslag. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge Anderssons 

(KD) förslag, och finner att förslaget avslås.  

 

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_____________________ 

  


