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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-09-14 

Tid: Onsdagen den 14 september, klockan 08.30 – 12.05. Paus 

klockan 09.50-10.05. 

Plats: Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande: (S) Jessica Rodén

(L) Niklas Herneryd

(C) Lena Ferm Hansson

(M) Tomas Johansson

(KD) Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Ulf Dahlberg

(M) Tomas Ekberg

Tjänstepersoner 

Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör 

Viva Tallberg Kommunsekreterare 

Talieh Ashjari Socialchef § 213

Rasmus Torngard Förvaltningschef 

kultur- och 

fritidsförvaltningen 

§ 213

Mari Sandell Molander Förvaltningschef barn- 

och utbildnings-

förvaltningen 

§ 213

Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef 

teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 214

Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§ 214

Viktor Larsson Projektledare §§ 214-215

Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 214-215

Johan Friman Exploateringsingenjör § 215 

Kristian Johansson Ekonomichef §§ 216-221

Åsa Evaldsson Projektledare VA § 218

David Grönbäck Projektledare VA § 218
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Övriga 

Bo Petersson (S) Ordförande teknik- 

och servicenämnden 

§ 214,

klockan

09.10-09.50

Pär-Erik Johansson (M) Vice ordförande 

teknik- och 

servicenämnden 

§ 214,

klockan

09.10-09.50

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-09-21, klockan 12.00 

Underskrifter: 

Sekreterare § 212-221

Viva Tallberg 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 



Sida 3(20) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-09-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-09-14, § 215-218 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-15 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-07 

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 

2022-09-14, § 212-214, 219-221 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-21 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________ 

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning 

Fastställande av ärendelistan § 212

Information om insatsen Ungas Framtid § 213

Information om ärendeprocessen för vatten- och 

avloppsledningar Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

§ 214

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för VA - Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

§ 215

Rivning av byggnader på Ängskoleområdet, Skene 33:1 § 216

Begäran om byggstart och utökad budget för 

investeringsprojekt nybyggnad förskola i Skene 

§ 217

Begäran om byggstart för delprojektet "renovering 

huvudbyggnad" Skene avloppsreningsverk 

§ 218

Information om delårsrapport 2022 kommunstyrelsen § 219

Information om delårsrapport 2022 Marks kommun § 220

Kommundirektören informerar § 221
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§ 212/2022    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendelistan fastställs.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan fastställa ärendelistan, och finner att så 

sker.  

________________ 
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§ 213/2022   Dnr: KS 2022-473 

Information om insatsen Ungas Framtid 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Socialförvaltningen beslutade under 2021 att analysera sina egna insatser som 

utfördes genom fältsekreterarna. Processen ledde till samråd och dialog med flera 

yrkesgrupper som arbetar mot samma målgrupp, d.v.s. barn och ungdomar. De 

gemensamma erfarenheterna bekräftade behovet av en helhetssyn kring målet och 

metoden för effektivare samverkan inom uppdragsområdet, inte minst med fokus 

på det kommunövergripande målet Bästa barnkommun.  

I samråd och dialog med medarbetare i de övriga verksamheterna togs fram en 

utvecklingsplan. Planen godkändes av berörda förvaltningschefer (KFF & BUF) och 

därmed startades ett gemensamt utvecklingsarbete.  Resultatet presenterades för 

kommunledningen under maj 2022 och därefter ledde till konkreta åtgärder inom 

respektive förvaltning. De olika stegen i arbetet var följande: 

• Medarbetare från alla tre förvaltningar deltog i ett antal möten för 

genomgång av det pågående insatser riktade till barn och ungdomar. 

• Gruppen fördjupade sig om samverkansmetoder och fick djupare kunskaper 

om de olika yrkesgruppernas uppdrag och mandat 

• Gruppen bidrog till utvecklingen av ett förslag på ett upplägg för fortsatt 

arbete.  

• Resultatet benämndes ”Ungas Framtid” och presenterades för 

kommunledningen genom Calle Larsson, Tarja Thorén och Jenni Gustafsson.  

• Arbetet fortsatte och ett beslutsunderlag togs fram för att formalisera det 

nya arbetssättet. Formalisering av processen genom förvaltningschefernas 

beslut bedömdes ha avgörande betydelse för tydligheten och 

ansvarsfördelningen.    

• Det framtagna arbetssättet skulle gälla i enlighet med den föreslagna 

tjänsteskrivelsen.  

Verksamheten har pågått under sommaren och ett uppföljningsmöte planeras på 

hösten för utvärdering och vidare utveckling.   

Ärendets behandling 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse (KS 2022-473, SN 2022-37 700), den 5 

september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  
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Dagens sammanträde 

Socialchef Talieh Ashjari, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Mari 

Sandell Molander och förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen Rasmus 

Torngard 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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§ 214/2022    

Information om ärendeprocessen för vatten- och 

avloppsledningar Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Presidiet för teknik- och serviceförvaltningen har bjudits in och närvarar under 

ärendets behandling.  

Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Marja-Leena Uitto Adolfsson 

informerar arbetsutskottet om ärendeprocessen, samt de beslut som fattats i 

teknik- och servicenämnden, gällande vatten- och avloppsledningar i Lygnern, 

Flohult och Dyrenäs.  

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 

-   

________________ 
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§ 215/2022   Dnr: KS 2022-230 

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för VA - Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrandet, daterat den 30 augusti 2022, översänds som kommunens svar till Mark- 

och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Reservation 

Tomas Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har den 3 mars 2021, § 33, fattat beslut om att lämna in 

ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i sjön Lygnern samt i Flohult och 

Dyrenäs. Lantmäteriet har i beslut den 18 mars 2022 upplåtit ledningsrätt för 

vatten- och avloppsledningar. Beslutet har överklagats av ägarna till totalt åtta 

fastigheter och de yrkar bland annat att ansökan om ledningsrätt ska avvisas samt 

att Lantmäteriets beslut ska upphävas i sin helhet.  

Kommunens ansökan om ledningsrätt avsåg även ledningsrätt för elektronisk 

kommunikation (fiber). Lantmäteriets beslut innefattar inte sådan ledningsrätt, 

vilket sedan tidigare har överklagats av kommunen. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att senast den 30 september 

2022 lämna svar i målet och då ange om kommunen går med på eller motsätter sig 

det som anges i överklagandena. 

Ett förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen har upprättats, daterat den 

30 augusti 2022.  
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrandet, daterat den 30 augusti 2022, översänds som kommunens svar till Mark- 

och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen förklarar paragrafen 

omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att Marks kommun ska dra tillbaka sin ansökan om 

ledningsrätt för avloppsledning i Lygnern. 

Ordförande Jessica Rodén (S) föreslår följande: 

Yttrandet, daterat den 30 augusti 2022, översänds som kommunens svar till Mark- 

och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen förklarar paragrafen 

omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Tomas Johanssons (M) förslag, och finner 

att arbetsutskottet antar ordförandens förslag.  

Reservation 

Tomas Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Beslut skickas slutligt till 

- 

Yttrandet skickas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

________________ 
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§ 216/2022   Dnr: KS 2022-222 

Rivning av byggnader på Ängskoleområdet, Skene 33:1 

Arbetsutskottets beslut 

De tre fristående lågbyggnaderna som markerats med kryss i bifogad situationsplan 

rivs. Det ligger i teknik- och servicenämndens uppdrag att utföra rivningen. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om finansieringen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Rivningen beräknas ske snarast för två av byggnaderna medan den tredje rivs 2024 

och kostnaden om 2,5 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens 

gemensamma verksamhetsposter. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Vid beslut om byggstart av ny högstadiebyggnad i Skene under våren framgick av 

handlingarna att tre befintliga byggnader behöver rivas. Uppdraget hamnade 

emellertid aldrig i beslutet varför frågan om rivning nu lyfts separat.  

Aktuella byggnader har markerats med kryss i bilaga och planen är att två rivs 

2022 medan den tredje används under byggtiden och rivs 2024. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning D10 är det kommunstyrelsens 

arbetsutskott som beslutar om rivning medan teknik- och servicenämnden utför. Då 

rivningar i regel finansieras under kommunstyrelsens gemensamma poster lyfts 

emellertid till kommunstyrelsen för finansieringsfrågan. 

Som bilaga: Situationsplan 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

De tre fristående lågbyggnaderna som markerats med kryss i bifogad situationsplan 

rivs. Det ligger i teknik- och servicenämndens uppdrag att utföra rivningen. 
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Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om finansieringen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Rivningen beräknas ske snarast för två av byggnaderna medan den tredje rivs 2024 

och kostnaden om 2,5 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens 

gemensamma verksamhetsposter. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

De tre fristående lågbyggnaderna som markerats med kryss i bifogad situationsplan 

rivs. Det ligger i teknik- och servicenämndens uppdrag att utföra rivningen. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om finansieringen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Rivningen beräknas ske snarast för två av byggnaderna medan den tredje rivs 2024 

och kostnaden om 2,5 miljoner kronor finansieras inom kommunstyrelsens 

gemensamma verksamhetsposter. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

___________________ 
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§ 217/2022   Dnr: KS 2022-292 

Begäran om byggstart och utökad budget för 

investeringsprojekt nybyggnad förskola i Skene 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden ges tillstånd för byggstart av investeringsprojektet 

nybyggnad förskola i Skene. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Investeringsbudget för projektet nybyggnad förskola i Skene utökas med 5 miljoner 

kronor till 50 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

En ny förskola som ersätter Solgårdens förskola i Skene har projekterats. Förskolan 

rymmer 6 avdelningar om 20 barn vardera inklusive tillagningskök. Projektets 

förutsättningar är nu utredda så långt att nästa steg är att inleda byggnationen. 

Detaljplan har tagits fram för en placering av förskolan bredvid Lindängs 

äldreboende i Skene.  

Målet är att förskolan ska vara inflyttningsklar hösten 2023. 

Projektet finns upptaget i investeringsplanen i kommunfullmäktiges budget 2022-

2025 med en budget om 45 miljoner kronor. Budgeten för projektet föreslås utökas 

med 5 miljoner kronor till 50 miljoner kronor med anledning av senaste tiden 

prisökningar i byggbranschen vilka inte var kända i tidigare kalkyl. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Teknik- och servicenämnden ges tillstånd för byggstart av investeringsprojektet 

nybyggnad förskola i Skene. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Investeringsbudget för projektet nybyggnad förskola i Skene utökas med 5 miljoner 

kronor till 50 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Teknik- och servicenämnden ges tillstånd för byggstart av investeringsprojektet 

nybyggnad förskola i Skene. 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 

investeringsbudget.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Investeringsbudget för projektet nybyggnad förskola i Skene utökas med 5 miljoner 

kronor till 50 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

________________________ 
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§ 218/2022   Dnr: KS 2021-595 

Begäran om byggstart för delprojektet "renovering 

huvudbyggnad" Skene avloppsreningsverk 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden får tillstånd att påbörja byggfasen av delprojektet 

”huvudbyggnad” Skene avloppsreningsverk, delprojektets budget noteras till 28,2 

miljoner kronor av hela projektets budget om 50 miljoner kronor. 

Driftkostnadseffekter med anledning av investeringen finansieras inom vatten- och 

avloppsverksamheten. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Delprojektet renovering av huvudbyggnad, av teknik- och servicenämnden 

benämnt personaldelen, i projektet renovering och ombyggnad av Skene 

avloppsreningsverk har projekterats och är nu i stadiet att börja byggas. 

Projektet renovering och ombyggnad av Skene avloppsreningsverk innehåller 

följande fyra delprojekt: 

1. Betongarbeten och betongrenoveringar 

2. Renovering av rörgalleri till rejektlager, beräknad utgift 1 miljoner kronor 

3. Renovering och upprustning av reningsprocessen inkl. maskiner, pumpar 

och instrument. Renovering och upprustning av el, styr och automatik 

4. Renovering av huvudbyggnad, beräknad utgift 28,2 miljoner kronor 

Kommunstyrelsen och arbetsutskott behandlade  om projektering och byggstart för 

delprojekt rejektvattenlagret den 15 december 2021 (KS §251) respektive den 1 

december 2021 (KSAU §349). Projekteringen har visat på ett större behov av 

insatser än tidigare planering för de delar som rör vattenreningen och 

betongarbeten där projektering och utredningar fortfarande pågår. 

Rejektvattenlagret renoveras andra halvåret 2022. För att få ett bra flöde på 

området är det en fördel att arbetet i de olika delprojekten görs i olika etapper. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden får tillstånd att påbörja byggfasen av delprojektet 

”huvudbyggnad” Skene avloppsreningsverk, delprojektets budget noteras till 28,2 

miljoner kronor av hela projektets budget om 50 miljoner kronor. 

Driftkostnadseffekter med anledning av investeringen finansieras inom vatten- och 

avloppsverksamheten. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Teknik- och servicenämnden får tillstånd att påbörja byggfasen av delprojektet 

”huvudbyggnad” Skene avloppsreningsverk, delprojektets budget noteras till 28,2 

miljoner kronor av hela projektets budget om 50 miljoner kronor. 

Driftkostnadseffekter med anledning av investeringen finansieras inom vatten- och 

avloppsverksamheten. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_____________________ 
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§ 219/2022   Dnr: KS 2022-61 

Information om delårsrapport 2022 kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Förvaltningen informerar om delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar delårsrapporten den 19 september. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson 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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§ 220/2022   Dnr: KS 2022-59 

Information om delårsrapport 2022 Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Förvaltningen informerar om delårsrapport 2022 för Marks kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar delårsrapporten 19 september.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson 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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§ 221/2022

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet att 

rekrytering pågår av socialchef och biträdande 

samhällsbyggnadschef/näringslivschef/hållbarhetschef. 

Rapporten för organisationsöversynen av kommunstyrelsens förvaltning är klar. 

VD Svante Dahlquist, Marks Bostads AB, ger arbetsutskottet en nulägesbild av 

situationen för bolaget och hyresgäster kopplat till inflationen och 

kostnadsökningar.  

Socialchef Talieh Ashjari informerar om kommunens utbetalningar av 

försörjningsstöd och faktorer som påverkar kostnadsnivåerna.   

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 

- 

________________ 
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