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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-06-08 

Tid:   Onsdagen den 8 juni, klockan 08.30 – 15.25. Paus klockan 

09.25-09.35, 10.40-10.45, 12.45-13.30, 14.25-14.40. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

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, §§ 168–175, klockan 08.50 – 12.45 

(S) Ulf Dahlberg 

(C) Stefan Brunander 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Malin Silow Näringslivsutvecklare § 168 

 Camilla Olsson Näringslivshandläggare § 168 

 Talieh Ashjari Socialchef §§ 169-170 

 Ulrika Dahlén  Enhetschef 

äldreomsorgen 

§ 169 

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef 

funktionsstöd 

§ 169 

 Ronja Morales Nilsson Tillförordnad HR-chef § 169 

 Mari Sandell 

Molander, digital 

närvaro 

Förvaltningschef barn- 

och 

utbildningsförvaltningen 

§ 171 

 Sara Dahlin Verksamhetschef barn- 

och 

utbildningsförvaltningen 

§ 171 

 Martin Bertilsson Inköpschef §§ 172-173 

 Anna Dansund Upphandlare  § 172 

 Katarina Valeria 

Petersson 

Verksamhetschef Kost-

och städservice 

§ 172  
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 Christian Elvemo Utvecklingsledare 

digitaliseringsenheten 

§ 173 

 Jimmy Langguth Upphandlare § 173 

 Roger Johansson Planeringssamordnare § 174 

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef teknik- 

och serviceförvaltningen 

§ 175-177 

 Kristian Johansson  Ekonomichef §§ 175-179 

 Erik Glansin  Tf verksamhetschef 

teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 175 

 Ahmet Zejnulahu Projektledare § 175 

 Åsa Evaldsson Projektledare § 175 

 David Grönbäck Projektledare § 175 

 Malin Johnson Ekonomi § 179 

    

    

 Övriga   

 Anton Oskarsson Näringspolitisk rådgivare 

Svenskt Näringsliv 

§ 168 

 Johan Lepp (L) Ordförande socialnämnd § 169, 

klockan 

09.35-10.20 

 Ann Iberius Orrvik (M) Vice ordförande 

socialnämnd 

§ 169, 

klockan 

09.35-10.20 

 Leif Sternfeldt (C) Ordförande barn- och 

utbildningsnämnd 

§ 171, 

klockan 

10.22-10.40 

 Elise Benjaminsson 

(M), digital närvaro 

Vice ordförande barn- 

och utbildningsnämnd 

§ 171, 

klockan 

10.22-10.40 

 Bo Petersson (S) Ordförande teknik- och 

servicenämnd 

§ 175, 

klockan 

11.35-12.45 

 Pär-Erik Johansson 

(M) 

Vice ordförande teknik- 

och servicenämnd 

§ 175, 

klockan 

11.35-12.45 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-06-15, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 167-180 

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 

2022-06-08,  §§ 172-173, 176, 179 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-06-08 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-06-30 

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 

2022-06-08, §§ 167-171, 174-175, 177-178, 180  

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-06-16 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-07-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 167 

Svenskt Näringslivs lokala företagsklimatsundersökning 

2022 

§ 168 

Bemanning inför sommaren 2022 socialförvaltningen § 169 

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM § 170 

Information om Migrationsverkets fördelning av 

boendeplatser för skyddsbehövande från Ukraina 

§ 171 

Godkännande av upphandling - Livmedelsgrossist ref.nr 

21/53 

§ 172 

Godkännande av upphandling - IT-arbetsplats 2022 ref nr: 

22/56 

§ 173 

Utvärdering av utbildnings- och övningsplanen § 174 

Dialog med teknik- och servicenämndens presidium § 175 

Förvaltningsgemensam organisation inom teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 176 

Fråga angående skötsel av kommunens grönytor § 177 

Förlängning av borgensåtagande för tillfällig finansiering av 

fiberutbyggnad till Björketorps fiber ekonomisk förening 

§ 178 

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen § 179 

Kommundirektören informerar § 180 
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§ 167/2022   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan:  

- Fråga angående skötsel av kommunens grönytor 

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) anmäler övrig fråga angående skötsel av kommunens 

grönytor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Fråga angående skötsel av kommunens grönytor 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 

  



Sida 8(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-06-08   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 168/2022   Dnr: KS 2022-291 

Svenskt Näringslivs lokala företagsklimatsundersökning 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Sedan slutat av 1990-talet har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala 

företagsklimatet. Det sker genom en årlig enkätundersökning som riktar sig till 

företagare i landets 290 kommuner. Den 31 maj offentliggjordes enkätsvaren på 

den lokala företagsklimatsundersökningen. Anton Oskarsson, näringspolitisk 

rådgivare, på Svenskt Näringsliv har bjudits in till kommunstyrelsens arbetsutskott 

för att informera om Marks kommuns resultat på enkätfrågorna i undersökningen. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Näringspolitisk rådgivare Anton Oskarsson, Svenskt Näringsliv, redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 169/2022   Dnr: KS 2022-298 

Bemanning inför sommaren 2022 socialförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Socialförvaltningen vill ge en nulägesbild av planering och arbetsgivarens åtgärder 

gällande bemanningen inför sommarsemestern 2022.  

Ärendets behandling 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, den 24 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Dagens sammanträde 

Socialchef Talieh Ashjari och enhetschef Ulrika Dahlén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

- 

________________ 

  



Sida 10(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-06-08   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 170/2022   Dnr: KS 2019-736 106 

Information om Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga kommuner i 

länet upphandlat ett nytt IT-stöd (Millenium) för framtidens vårdinformationsmiljö 

(FVM) i Västra Götaland. Det nya IT-stödet ska underlätta samverkan mellan olika 

aktörer och därmed förenkla invånares resa genom vården. VGR anger det 

strategiska valet att delta i FVM som ett led i regeringens vision för e-hälsa 2025 

vilket i korthet innebär att Sverige senast 2025 ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 22 april 2020 beslut om att avropa 

option 1 i framtidens vårdinformationsmiljö. 

Genomförandet av avtalet mellan Cerner och VGR och tillhörande optioner har 

kantats av betydande problem och förseningar. VGR har den 2 februari 2022 

tillställt Cerner en reklamation avseende de brister och fel som förekommit i 

Cerners leverans. 

Samtliga kommunchefer undertecknade en gemensam reklamationen som 

tillställdes Cerner Sverige AB den 11 mars 2022. Reklamationen var framtagen med 

stöd av jurister och syftet var att bevaka och säkerställa kommunernas legala 

ställning (bilaga 1).  

Väst Kom har upphandlat ett legalt stöd som kan företräda kommunerna vid 

eventuell tvist med leverantören. Modell för finansiering bygger på den 

fördelningsprincip som använts under FVM-programmet med fördelning av 

kostnader på liten, mellan och stor kommun. Företrädarskapet kräver fullmakt och 

kan behöva hanteras snabbt. 

VGR har fått svar på den reklamation de tillsänt Cerner, svaret är daterat den 28 

mars 2022. 

I början av maj får Kommuner svar från Cerner gällande reklamationen, Angående 

leverans av kärnsystem/kommunala optioner, daterat den 5 maj 2022 (bilaga 2). 

Från regionstyrelsens möte den 17 maj 2022 rapporteras att affärsuppgörelsen 

resulterat i en Avsiktsförklaring mellan VGR och Cerner (bilaga 3).  

I avsiktsförklaringen framgår bland annat att Option 1 är en mycket angelägen del 

av ett sammanhållet hälso-och sjukvårdssystem: ”Samtliga kommuner i Västra 

Götaland har avropat option 1 och det är en viktig förutsättning för att skapa en 
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sammanhållen vårdinformationsmiljö. VGR kommer tillsammans med kommunerna 

och Cerner aktivt att medverka till arbetet för att få funktionalitet i optionen som 

ger rätt förutsättningar.”  

Avsiktsförklaringen innehåller en ny tidsplan. Den nya tidplanen innebär vissa 

förändringar i geografisk ordningsföljd och förutsättningarna för införandet. Under 

hösten 2024 kommer den första versionen av Millennium att införas i del 1 av det 

södra området. Första utrullning för kommunernas del är hösten 2024.   

Kommun-FVM har genomfört två informationsmöten rörande option 1, 2 och 3 

under maj månad. VästKom har genomfört ett Vägvalsmöte med syfte att visa på 

alternativa vägar som 49 kommuner har förutsättningar att gemensamt välja. Det 

femte mötet i serien, VästKom mötet "Inför beslut" den 30 maj ställdes in.  

Avtalsfrågorna kommer att hanteras direkt med kommunernas avtalsparter. 

Kommun FVM meddelar att Programmet kommer att nystarta i höst 2022 och det 

innebär en anpassning och förändring i den kommunala organisationen. Första 

utrullning för kommunernas del är hösten 2024. Sexton månader innan dess ska 

den lokala projektorganisationen för implementering startas upp vilket pekar på 

våren 2023.  

Via kommunalförbunden meddelar VästKom den 27 maj 2022 att det juridiska 

stödet som stödjer VästKom i arbetet med Kommun FVM och kommande 

avtalsdiskussioner att bedömningen är att kommunerna bör göra en återkoppling 

till Cerner avseende svaret från Cerner på den tidigare insända reklamationen. För 

att underlätta den processen tar VästKom fram ett förslag på återkoppling som går 

till styrgruppen för godkännande.  

Därefter föreslås att respektive kommun som avtalspart ges möjlighet att 

underteckna återkopplingen och att de skickas in gemensamt till Cerner via 

VästKom på samma sätt som vi gjorde med reklamationen. 

Den 1 juni 2022 tillsänds kommunerna via kommunalförbunden, ett förslag på brev 

till Cerner som återkoppling på Cerners svar avseende kommunernas reklamation. 

En annan hantering än den vid reklamationen till Cerner föreslås. 

• VästKoms juridiska ombud (Advokatfirman Lindahl) har formulerat brevet i 

samarbete med VästKom  

•VästKom har sedan tidigare erhållit fullmakt från samtliga kommuner (underlaget 

bifogas)  

•VästKom har för avsikt att skicka brevet som talesperson/representant för 

Kommunerna i denna sak. Bedömningen görs att det kommer vara nödvändigt att 

fortsättningsvis kommunicera med såväl VGR som med Cerner centralt genom 

VästKom. Detta gäller i vart fall generella frågor om vilka samtliga kommuner är 
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eniga. I förevarande fall innehåller brevet inga påståenden, krav eller medgivanden 

som någon kommun kan ha invändningar mot. Därför rekommenderar vårt 

juridiska ombud att VästKom redan i och med detta svarsbrev till Cerner 

representerar alla Kommuner genom ett (1) brev (bilaga 4 och 5).  

Återkoppling på den föreslagna hanteringen och brevet ska ske till VästKom senast 

7 juni och Marks kommun återkopplar enligt nedan; 

Marks kommun ställer sig i princip, och i huvudsak, bakom formuleringarna i brevet 

till Cerner.  

Cerner har hittills inte lyckats leverera enligt avtal och kommunen är därför oroliga 

för att Cerner även fortsättningsvis kommer misslyckas med att leverera enligt 

plan. Det finns också en oro över om den personuppgiftsbehandling som ska ske i 

systemet kommer att kunna ske på ett lagligt sätt.  

Mot denna bakgrund är Marks kommuns förslag att det sista stycket bör strykas 

eller i vart fall omformuleras och ges ett mindre ”lovordande” tonläge. 

Med en justering i enlighet med ovan godkänner Marks kommun för egen del att 

VästKom i och med detta svarsbrev till Cerner representerar alla kommuner genom 

ett (1) brev. 

Marks kommun vill emellertid i detta skede göra invändningen att det, för det fall  

går in i ett mer skarpt läge, bör utfärdas en annan typ av fullmakt en den som finns 

idag. Nu aktuella fullmakt togs fram för att underlätta implementeringen och det 

framgår uttryckligen att den inte innefattar den typ av beslut som i så fall kan 

komma att bli aktuella.  

Det juridiska stödet, advokatfirman Lindahl, går nu igenom alla relevanta dokument 

och övriga omständigheter för att därefter presentera en utredning med 

rekommenderade åtgärder. Denna utredning ska vara klar inom cirka tre 

kalenderveckor. Föremål för utredningen är dels fråga om konsekvenser för att inte 

gå vidare med avropen av option 2-3 dels att fastställa kommunens befogade 

intressen med avseende på tid, krav, pris och former för leveransgodkännande för 

option 1. Utredningens förslag kommer att presenteras för 

kommunchefer/avtalsansvariga. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 juni 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antecknar informationen. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

_______________________ 
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§ 171/2022   Dnr: KS 2022-285 

Information om Migrationsverkets fördelning av boendeplatser 

för skyddsbehövande från Ukraina 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Sedan år 2020 är barn- och utbildningsnämnden ansvariga för den samlade 

enheten för arbetsmarknad och integration (AME). Barn- och 

utbildningsförvaltningen har inför KSAU:s sammanträde blivit ombedda att ge 

information om Migrationsverkets fördelning av boendeplatser för skyddsbehövande 

från Ukraina, och deras anvisningar som startar den 1 juli.  

Barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med teknik- och 

serviceförvaltningen (TSF) och bedömer att bostadsavtalen är klara via TSF under 

juni månad. Den preliminära bedömningen i nuläget är att det är rimligt att ha en 

beredskap för boendeplatser för 100 individer i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 30 maj.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Ordförande barn- och utbildningsnämnden Leif Sternfeldt (C) och verksamhetschef 

Sara Dahlin redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-  

___________________ 
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§ 172/2022   Dnr: KS 2022-258 

Godkännande av upphandling - Livmedelsgrossist ref.nr 21/53 

Arbetsutskottets beslut 

Upphandling av Livsmedelsgrossist godkänns.  

Till avtalsansvarig nämnd utses Teknik- och Servicenämnden. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ ___________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Marks kommun är i behov av ett nytt ramavtal gällande Livsmedelgrossist. Avtalet  

avser livsmedel för kommunens förskolor, skolor samt vård och omsorg.   

 

Upphandlingen delas upp i två områden, anbudsgivare kan lägga anbud på  

helheten eller på ett utav delområdena:  

 

Delområde 1.  

• Kolonial/speceri  

• Färskvaror/kylvaror  

• Djupfryst  

• Lilla mejerier  

• Frukt och grönt  

 

Delområde 2.   

• Stora mejerivaror  

 

Värdet beräknas uppgå till cirka 92 800 000 SEK för hela avtalsperioden inklusive  

förlängningsoptioner exklusive mervärdesskatt. Den maximalt tillåtna volymen  

under den sammanlagda avtalstiden är 116 000 000 SEK vilket utgör ramavtalets  

takvolym för Marks kommun. Om ramavtalets omsättning uppnår angiven takvolym  

eller om detta förväntas inträffa inom en snar framtid har Marks kommun rätt att  

häva ramavtalet med omedelbar verkan. Någon specifik volym eller antal uppdrag  

garanteras inte. Leverantören förbinder sig att leverera efterfrågat.  
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Målet med upphandlingen är att handla minst 70% med svenskt ursprung samt 

minst 20% ekologiskt.   

Målen med upphandlingen ska dessutom bidra till den nationella livsmedelsstrategin 

genom att handla större andelar svenska livsmedel som i sin tur ökar Sveriges 

självförsörjningsgrad.   

Utvärderingsmetoden bygger på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med 

hänsyn till pris. 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU), varit 

kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda 

verksamheters behov och krav. Upphandlingsdokumentet har tagits fram i samråd 

mellan personal från Kost och städ och inköpsenheten i Marks kommun. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av Livsmedelsgrossist godkänns med omedelbar justering.  

Till avtalsansvarig nämnd utses Teknik- och Servicenämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Upphandlare Anna Dansund och verksamhetschef Katarina Valeria Peterson redogör 

för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Upphandling av Livsmedelsgrossist godkänns med omedelbar justering.  

Till avtalsansvarig nämnd utses Teknik- och Servicenämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 173/2022   Dnr: KS 2022-286 

Godkännande av upphandling - IT-arbetsplats 2022 ref nr: 22/56 

Arbetsutskottets beslut 

Upphandling av IT-arbetsplatser godkänns. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ ___________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Marks Kommun har behov av ett nytt ramavtal då det nuvarande avtalet utgår. 

Upphandlingen avser datorer och surfplattor till arbetsplatser, politiker och elever i 

ett antal olika kategorier samt olika tillbehör. Syftet är att ingå avtal för succesiva 

avrop under avtalstiden. Baserat på tidigare inköp och kommande behov 

uppskattas det totala avtalsvärdet för denna upphandling att vara ca 75 miljoner 

kronor för en avtalsperiod på 4 år. Marks kommun har som syfte att avtala med en 

leverantör som kan agera som en samarbetspartner och på ett effektivt sätt förse 

kommunen med de datorer, datorpaket och tillbehör som verksamheten har behov 

av. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandling av IT-arbetsplatser godkänns med omedelbar justering. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef Martin Bertilsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Upphandling av IT-arbetsplatser godkänns med omedelbar justering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 
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Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 174/2022   Dnr: KS 2019-177 168 

Utvärdering av utbildnings- och övningsplanen 

Arbetsutskottets beslut 

Utbildnings- och övningsplanen utvärderas i enlighet med bifogade frågeställningar.  

Ärendet 

År 2019 fastställde kommunstyrelsen en övnings- och utbildningsplan (KS 2019-

177 168-2) för den gällande mandatperioden. Övnings- och utbildningsplanen 

syftade till att ge kommunstyrelsen en sammanhållen och gemensam bild över 

riskbild, juridik och en översiktlig bild av hantering av vissa typhändelser inom 

området krisberedskap och totalförsvar. 

Utbildning genomfördes vid fyra tillfällen under 2019 och innehöll föreläsningar om 

kommunens krisledning, kommunal krisberedskap och civilt försvar samt planering 

och uppgifter inför krigsfara och krig. Under 2022 genomfördes en 

seminariediskussion om krisledning innan och under ett större oväder.  

En enkät har tagits fram för att utvärdera genomförandet av planen samt 

undersöka huruvida deltagarna känner att de har kunnat tillgodogöra sig innehållet. 

När utvärderingen har genomförts kommer resultatet att presenteras för 

kommunstyrelsen. Utvärderingen kommer även att utgöra ett underlag för 

framtagandet av en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 2023–2026. 

Enkäten kommer att skickas ut till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen och 

resultatet kommer sedan att sammanställas av skydd- och säkerhetsenheten på 

kommunledningskontoret.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildnings- och övningsplanen utvärderas i enlighet med bifogade frågeställningar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Utbildnings- och övningsplanen utvärderas i enlighet med bifogade frågeställningar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 
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Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 175/2022   Dnr: KS 2022-293 

Dialog med teknik- och servicenämndens presidium 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 juni 2022 bjuds teknik- 

och servicenämnden in för dialog om nämndens arbete med investeringsprojekt i 

allmänhet. Särskilt fokus läggs på ärendena Kinna resecentrum och Skene 

avloppsreningsverk. 

Dialog sker även om arbetet med teknik- och servicenämndens tilldelade motioner 

och medborgarförslag.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Marja-Leena Uitto Adolfsson, tillförordnad verksamhetschef Erik 

Glansin och projektledare David Grönbäck redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 176/2022   Dnr: KS 2022-293 

Förvaltningsgemensam organisation inom teknik- och 

serviceförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av förvaltningarnas 

organisering kopplat till nämndernas reglementen.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

För att förbättra arbetsmiljön på teknik- och serviceförvaltningen tillstyrks teknik- 

och servicenämndens framställan om utökad organisation med 6,5 tjänster. 

Utökningen, som under 2022 uppskattas till 1,5 mnkr, finansieras genom ram för 

behovs- och verksamhetsförändringar under gemensamma verksamheter. För 2023 

och framåt uppskattas kostnaden till 5,1 mnkr årligen varav 0,5 mnkr hänförs till 

taxefinansierad verksamhet och 4,6 mnkr skattefinansierad verksamhet vilket 

hanteras i budgetprocessen för 2023–2026.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ ___________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Deltar inte i beslut: 

Lars-Inge Andersson (KD) avstår från att delta i beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden ger i §58/2022 uttryck för ökad arbetsbelastning för 

förvaltningens chefer och personal de senaste åren. Den ökade arbetsbelastningen 

orsakas av flera olika faktorer så som lagstiftning, föreskrifter och politiska 

ambitioner på nationell, regional och lokal nivå. Utöver detta ökar förväntningarna 

hos de vi verkar för vad gäller tydlig och snabb kommunikation och återkoppling 

relaterat till det ökande antalet projekt som förvaltningen driver. 

Sammantaget anförs att den ökade arbetsbelastningen förutom en stressig 

arbetssituation leder till en otillräcklig återhämtning. 

För att kunna omhänderta uppdrag och projekt samt möta krav och förväntningar 

behöver förvaltningen förstärkas med följande 6,5 tjänster: 

• Kommunikatör, 100 % 

• Verksamhetscontroller och projektkoordinator 100 % 
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• Samordnare för health, security, environment, quality (HSEQ) 100% 

• Administrativ assistent 50 % 

• Utredare 50 % 

• Trafikingenjör 100 % 

• Parkingenjör 100 % 

• Administratör gata/park 50 % 

Kostnaden för dessa 6,5 tjänster beräknas till 5,1 mnkr per år där 0,5 mnkr 

beräknas hänförligt till taxefinansierad verksamhet medan resterande 4,6 mnkr 

behöver skattefinansieras. För resterande del av 2022 beräknas samtidigt 

kostnaden till 1,5 mnkr.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämndens framställan om utökad organisation med 6,5 tjänster 

tillstyrks. Utökningen, som under 2022 uppskattas till 1,5 mnkr, finansieras genom 

ram för behovs- och verksamhetsförändringar under gemensamma verksamheter. 

För 2023 och framåt uppskattas kostnaden till 5,1 mnkr årligen varav 0,5 mnkr 

hänförs till taxefinansierad verksamhet och 4,6 mnkr skattefinansierad verksamhet 

vilket hanteras i budgetprocessen för 2023–2026.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson och förvaltningschef Marja-Leena Uitto Adolfsson 

redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

För att förbättra arbetsmiljön på teknik- och serviceförvaltningen tillstyrks teknik- 

och servicenämndens framställan om utökad organisation med 6,5 tjänster. 

Utökningen, som under 2022 uppskattas till 1,5 mnkr, finansieras genom ram för 

behovs- och verksamhetsförändringar under gemensamma verksamheter. För 2023 

och framåt uppskattas kostnaden till 5,1 mnkr årligen varav 0,5 mnkr hänförs till 

taxefinansierad verksamhet och 4,6 mnkr skattefinansierad verksamhet vilket 

hanteras i budgetprocessen för 2023–2026.  

Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av förvaltningarnas 

organisering kopplat till nämndernas reglementen. 

Tomas Johansson (M), Niklas Herneryd (L) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till 

Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  
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Beslutsgång 

Lars-Inge Andersson (KD) meddelar att han avstår från att delta i beslut. 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_______________________ 
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§ 177/2022    

Fråga angående skötsel av kommunens grönytor 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter övrig fråga angående kommunens prioriteringar och 

planer i skötsel och förvaltning av grönytor.  

Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Marja-Leena Uitto Adolfsson 

närvarar och svarar på frågor från arbetsutskottets ledamöter och ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-   

______________ 
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§ 178/2022   Dnr: KS 2018-238 045 

Förlängning av borgensåtagande för tillfällig finansiering av 

fiberutbyggnad till Björketorps fiber ekonomisk förening 

Arbetsutskottets beslut 

Björketorps fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som avser 
tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen sätts till 7 987 638 kronor och ska gälla fram till en månad efter det att 
föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2023-02-27. Om 
projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov förlänga 
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2023-05-27.  

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. Björketorps fiber ekonomisk 
förening har den 22 februari 2022 inkommit med ansökan om förlängd och utökad 
kommunal borgen till 31 december 2024.   

Till ansökan har föreningen bifogat ett nytt beslut om projektstöd från 
Länsstyrelsen på 9 372 094 kr med slutdatum 27 februari 2023. Dialog har förts 
med föreningen kring borgensbeloppets storlek samt slutdatum vilket landat i de i 
nuläget inte behöver höjt belopp och slutdatum i enlighet med beslut från 
Länsstyrelsen. Projektet har vuxit i omfattning för föreningen och de återkommer 
med ny ansökan vid behov av ytterligare förlängning och/eller utökning.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Björketorps fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som avser 
tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen sätts till 7 987 638 kronor och ska gälla fram till en månad efter det att 
föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2023-02-27. Om 
projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov förlänga 
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2023-05-27.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Björketorps fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som avser 
tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen sätts till 7 987 638 kronor och ska gälla fram till en månad efter det att 
föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2023-02-27. Om 
projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov förlänga 
borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2023-05-27.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Björketorps fiber ekonomisk förening 

_____________________ 
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§ 179/2022   Dnr: KS 2022-52 

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen godkänns. 

Taxor och avgifter för 2023–2026 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ ___________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram 

förslag till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag som 

budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till budget för 

kommunens samlade verksamhet. 

I enlighet med de anvisningar som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 

22 februari 2022 har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till 

Budgetunderlag 2023–2026. I anvisningarna står att avsnitten är begränsade till ett 

visst antal tecknen, dessutom finns det denna gång en sammanfattning i 

dokumentet.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen godkänns. 

Taxor och avgifter för 2023–2026 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson, ekonomichef Kristian Johansson 

och ekonom Malin Johnson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Budgetunderlag 2023–2026 för kommunstyrelsen godkänns. 

Taxor och avgifter för 2023–2026 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 180/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet att 

resultatet av Kommunkompassen, samt information om genomförd översyn av 

kommunledningskontoret kommer att presenteras för kommunstyrelsen den 15 

juni.  

Löneöversynen för 2022 är avslutad. Utvärdering av löneöversynen 2022 är 

inplanerad till augusti/september. HR-enheten arbetar tillsammans med 

organisationen för att kunna presentera lönekartläggning till hösten 2022. 

Angående tidigare information om föreläggande från Arbetsmiljöverket har detta 

ersatts av att kommunen i stället lämnar in kompletteringar till myndigheten.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 

 


