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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-30 

Tid:   Onsdagen den 30 november, klockan 08:30 – 14:30. Paus 
klockan 10:07-10:20 och 12:18 – 13:00. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (SD) Glenn Glansin 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen §§ 286 - 301 
(V) Arthur Thiry 
(C) Stefan Brunander 
(SD) Mikael Ljunggren 
  
 Tjänstepersoner 
 Lillemor Berglund 

Andreasson 
Kommundirektör §§ 286 – 293, 

295 – 297 och 
299 - 302 

 Lars Landrö Utredare och 
sekreterare 

§§ 286 - 302 

 Erika Hurtig Kanslichef §§ 286 - 299 
 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 287 – 289 

och 300 - 301 
 Annika Malmgren Praktikant §§ 286 - 289  
 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 287 
 Tomas Persson Ekonom § 288 
 Stefan Gabrielsson Projektledare, teknik- 

och 
serviceförvaltningen  

§ 289 

 Erik Glansin Verksamhetschef, 
teknik- och 
serviceförvaltningen 

§§ 289 och 
300 

 Malin Ankarstrand Enhetschef, barn- och 
utbildnings-
förvaltningen 

§ 289 

 Peter Håkansson Tillförordnad IT- och 
digitaliseringschef 

§ 290 

 Karin Hydén Biträdande 
kommundirektör 

§§ 290 och 
299 - 302 
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 Malin Bexell Förvaltningschef 
samhällsbyggnads-
förvaltningen 

§§ 291–297 

 Viktoria Arestav Folkhälsostrateg §§ 291–292 
och 296 - 297 

 Kerstin Säthil Folkhälsostrateg § 293 
 Anders Kristensson Exploateringsingenjör §§ 294 - 295 
 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 298 
 Victor Larsson Projektledare § 298 
 Johan Friman Konsult 

markförhandling 
§ 298 

 Hugo Jörgensen Projektledare § 300 
 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 
Förvaltningschef 
teknik- och 
serviceförvaltningen 

§ 300 

 Ahmet Zejnulahu Projektledare på 
lokalförsörjningen 

§ 300 

 Totte Staxäng HR-chef § 301 
    

Utses att justera: Glenn Glansin (SD) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-12-07. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 286 - 302 

Lars Landrö 

Ordförande 

Ulf Dahlberg (S) 

Justerande 

Glenn Glansin (SD) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-11-30, §§ 286 - 302 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-08 Datum för anslags 

nedtagande 2022-12-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 286 

Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige - översyn 
2023 

§ 287 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Björketorps Fiber § 288 

Skolprojekt i Skene - vägval och projektering av idrottshall § 289 

Svar på Granskning av IT-styrning Marks kommun § 290 

Återrapportering av resultat från LUPP 2021 Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 

§ 291 

Uppföljning av det läsfrämjande projektet Bokstart § 292 

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 § 293 

Avtal om avbruten markanvisning för Lygnersvider 1:29, 
Smälteryd- område A 

§ 294 

Marköverlåtelseavtal för Kråkered 1:17 § 295 

Återrapportering Hackathon § 296 

Svar på medborgarförslag om träffpunkt § 297 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål gällande 
ledningsrätt för vatten och avlopp berörande Almered 1:10 
med flera 

§ 298 

Mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2022 § 299 

Information om programmet framtidens arbetsplats § 300 

Återrapportering om hur intentionerna i tillitsbaserad 
styrning och ledning kan tas tillvara och utformas i Marks 
kommun 

§ 301 

Kommundirektören informerar § 302 
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§ 286/2022    

Fastställande av ärendelistan 
Arbetsutskottets beslut 
Ärendelistan fastställs.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendelistan kan fastställas, och finner att så sker. 

____________________ 
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§ 287/2022   Dnr: KS 2022-599 

Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige - översyn 2023 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av styrdokument. 

Avfallsplanen, del 2 i Renhållningsordningen, upphävs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige vid första sammanträdet 
årligen få en redovisning av de styrdokument som inte tagits upp för förnyad 
prövning inom angiven tid. Enligt riktlinjer för styrdokument bör varje 
styrdokument revideras eller tas upp för granskning vart fjärde år. 
Kommunledningskontoret har sammanställt styrdokumenten som är beslutade av 
kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av styrdokument. 

Avfallsplanen, del 2 i Renhållningsordningen, upphävs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande:  

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av styrdokument. 
Avfallsplanen, del 1 i Renhållningsordningen, upphävs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
Beslut skickas slutligt till 
Alla nämnder och styrelser 

______________________ 
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§ 288/2022   Dnr: KS 2018-238 045 

Ansökan om utökad kommunal borgen för Björketorps Fiber 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Borgen beviljas för Björketorps Fiber ekonomisk förening med 4 miljoner kronor till 
och med 2027-12-31, med följande villkor gentemot föreningen: 

1. Borgensavgift sätts till 0 %. 

2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår. 

3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje 
sammanträde. 

4. Föreningen ska tillse att investeringarna hålls försäkrade under hela den tid som 
borgen ska gälla. 

5. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella återkrav vid 
infriat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras utan kommunens 
skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet. 

Ovan angivna villkor för givande av borgen ska bekräftas av Björketorps Fiber 
ekonomisk förening genom undertecknande av villkorshandling från föreningens 
firmatecknare. Kommundirektören bemyndigas att i övrigt teckna erforderliga 
handlingar. 

Detta beslut om borgen behandlas separat från tidigare beslut om borgen till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2018 att bevilja kommunal borgen till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening för lån som avser tillfällig finansiering av 
bredbandsutbyggnad. Beslutet var baserat på att föreningen i sin tur fått beslut om 
bidrag från Länsstyrelsen. Borgensbeloppet beslutades till 5 331 000 kronor och 
gällde först till 2019-01-31, men förlängdes fram till en månad efter det att 
föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 
2020-09-30. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter den 16 juni 2020, baserat på 
beviljade bidrag till föreningen från Länsstyrelsen, att ytterligare förlänga 
borgensåtagandet till 2022-09-30 samt utöka borgensåtagandet till beloppet 
7 987 638 kronor. Beslutet förlängdes senare till att gälla fram till 2023-02-27. 

Under september 2022 inkom Björketorps Fiber med en ansökan om kommunal 
borgen fram till 2027-12-31. I förutsättningarna ingår inte några bidrag från 
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Länsstyrelsen, de aktuella projekten ska genomföras genom att ha en kredit hos 
Varbergs Sparbank. Krediten ska trygga likviditeten för strategiska beslut och ge 
fortsatt stabilitet för föreningens verksamhet. Ansökan om kommunal borgen är till 
beloppet 4 000 000 kronor. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Borgen beviljas för Björketorps Fiber ekonomisk förening med 4 miljoner kronor till 
och med 2027-12-31, med följande villkor gentemot föreningen: 

1. Borgensavgift sätts till 0 %. 

2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår. 

3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje 
sammanträde. 

4. Föreningen ska tillse att investeringarna hålls försäkrade under hela den tid som 
borgen ska gälla. 

5. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella återkrav vid 
infriat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras utan kommunens 
skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet. 

Ovan angivna villkor för givande av borgen ska bekräftas av Björketorps Fiber 
ekonomisk förening genom undertecknande av villkorshandling från föreningens 
ordförande. Kommundirektören bemyndigas att i övrigt teckna erforderliga 
handlingar. 

Detta beslut om borgen behandlas separat från tidigare beslut om borgen till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Tomas Persson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att orden ”föreningens ordförande” i förvaltningens förslag till 
beslut ändras till ”föreningens firmatecknare”. 

Förslaget antas. 

Ordförande föreslår följande: 
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Borgen beviljas för Björketorps Fiber ekonomisk förening med 4 miljoner kronor till 
och med 2027-12-31, med följande villkor gentemot föreningen: 

1. Borgensavgift sätts till 0 %. 

2. Föreningen skickar årsredovisning till kommunen för varje räkenskapsår. 

3. Föreningen skickar kopia av styrelseprotokoll till kommunen efter varje 
sammanträde. 

4. Föreningen ska tillse att investeringarna hålls försäkrade under hela den tid som 
borgen ska gälla. 

5. Föreningens fibernät ska utgöra säkerhet för kommunens eventuella återkrav vid 
infriat borgensåtagande. Detta innebär att nätet inte får avyttras utan kommunens 
skriftliga medgivande under tiden för borgensåtagandet. 

Ovan angivna villkor för givande av borgen ska bekräftas av Björketorps Fiber 
ekonomisk förening genom undertecknande av villkorshandling från föreningens 
firmatecknare. Kommundirektören bemyndigas att i övrigt teckna erforderliga 
handlingar. 

Detta beslut om borgen behandlas separat från tidigare beslut om borgen till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Björketorps Fiber ekonomisk förening 

____________________ 
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§ 289/2022   Dnr: KS 2022-222 

Skolprojekt i Skene - vägval och projektering av idrottshall 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av idrottshall vid 
Ängshallen enligt hallösning i alternativ A. Beslutet fattas under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 33,7 miljoner 
kronor. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Investeringsbudgeten för Skeneskolan etapp 1 utökas från 299 miljoner kronor till 
332,7 miljoner kronor där riktvärde för skola är 245,0 miljoner kronor och för 
idrottshallar 87,7 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Tomas Johansson (M) och Glenn Glansin (SD) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Kommunen har stora investeringsbehov. Bästa Mark vill poängtera att kommunen 
ska hushålla med investeringsmedel och samordna investeringar. 

Inför projektering av idrottshallar vid Skeneskolan uppmanas förvaltningar att ha 
helhetssyn på de investeringsbehov som finns av idrottshallar i centrala Mark, dvs 
Kinnahallen och Ängshallen. Det finns idrottsföreningar och -klubbar som har 
specifika behov för att utföra träningar och matcher. För att säkerställa dessa 
behov på så liten hallyta som möjligt uppmanas kultur- och fritidsförvaltningen att 
ha dialog med berörda idrottsföreningar- och klubbar innan projektering startar. 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden gjort en 
förstudie för lokaler för idrott och kultur som en del i projektet med skolorna i 
Skeneområdet.  

Behovet av lokaler för idrott var inte fullt utrett vid beslut om projektering och 
byggstart för etapp 1, ny högstadieskola varför den frågan nu hanteras separat. 

Förstudien har resulterat i olika val tillika investeringsnivåer avseende 
idrottslokalerna vilket även påverkar barn- och utbildningsnämnden. Gemensamt 
för alternativen som lyfts i förstudien är att befintliga kampsportslokaler ersätts och 
anpassas efter dagens behov samt att det tillkommer en yta för kampsport. 
Skillnaden mellan alternativen är storleken på den idrottshall som sedan tidigare 
ingått i projektet. 
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Avseende kulturlokalerna så är de i sammanhanget marginella då separata 
kulturlokaler i etapp 1 omfattas av ett övningsrum för musik vilket beräknas kunna 
ingå i tidigare förstudie av projektet kring skolan.   

Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har ställt sig 
bakom förstudien och förslagit att alternativ A projekteras vidare inför byggstart. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av idrottshall vid 
Ängshallen enligt hallösning i alternativ A. Beslutet fattas under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 33,7 miljoner 
kronor. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Investeringsbudgeten för Skeneskolan etapp 1 utökas från 299 miljoner kronor till 
332,7 miljoner kronor där riktvärde för skola är 245,0 miljoner kronor och för 
idrottshallar 87,7 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 
Kristian Johansson redogör för ärendet med bistånd från Erik Glansin, Stefan 
Gabrielsson och Malin Ankarstrand. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av idrottshall vid 
Ängshallen enligt hallösning i alternativ A. Beslutet fattas under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 33,7 miljoner 
kronor. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Investeringsbudgeten för Skeneskolan etapp 1 utökas från 299 miljoner kronor till 
332,7 miljoner kronor där riktvärde för skola är 245,0 miljoner kronor och för 
idrottshallar 87,7 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

_______________________ 
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§ 290/2022   Dnr: KS 2022-525 

Svar på Granskning av IT-styrning Marks kommun 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 
IT-styrning Marks kommun och översänder svaret till kommunrevisionen.  

Uppföljning av IT-styrningen och vad som görs vad gäller granskningens 
rekommendationer läggs in i kommunstyrelsens internkontrollplan 
och följs upp i delårs- och årsrapporter under 2023 och 2024.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en översiktlig granskning av 
Marks kommuns IT-styrning. Granskningen omfattar IT- och digitaliseringsenheten 
samt ett urval av förvaltningar och bolag. Syftet med granskningen är att bedöma 
om IT-styrningen är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig intern kontroll. 
Granskningen omfattar styrning och organisation. Kommunrevisionen önskar svar 
från kommunstyrelsen på granskningen senast 15 januari 2023. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 
IT-styrning Marks kommun och översänder svaret till kommunrevisionen.  

Uppföljning av IT-styrningen och vad som görs vad gäller granskningens 
rekommendationer läggs in i kommunstyrelsens internkontrollplan 
och följs upp i delårs- och årsrapporter under 2023 och 2024.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Peter Håkansson, Karin Hydén och Lillemor Berglund Andreasson redogör för 
ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 
IT-styrning Marks kommun och översänder svaret till kommunrevisionen.  



Sida 14(32) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-30   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Uppföljning av IT-styrningen och vad som görs vad gäller granskningens 
rekommendationer läggs in i kommunstyrelsens internkontrollplan 
och följs upp i delårs- och årsrapporter under 2023 och 2024.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kommunrevisionen 

____________________ 
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§ 291/2022   Dnr: KS 2021-218 83 

Återrapportering av resultat från LUPP 2021 Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Återrapportering av resultat från ungdomsenkäten lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 2021 i Mark kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Marks kommun genomför sedan 2010 ungdomsenkäten Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor i 
kommunen. Enkäten är framtagen av Myndigheten från ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) och genomförs av många kommuner i Sverige som en 
del av uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet. Enkäten genomfördes för 
femte gången år 2021 i Marks kommun och resultatet sammanställdes hösten 2022. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Återrapportering av resultat från ungdomsenkäten lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 2021 i Mark kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Viktoria Arestav och Lillemor Berglund Andreasson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Återrapportering av resultat från ungdomsenkäten lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (LUPP) 2021 i Mark kommun godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden 
Valnämnden 
_______________________ 
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§ 292/2022   Dnr: KS 2020-61 83 

Uppföljning av det läsfrämjande projektet Bokstart 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Uppföljning av det treåriga läsfrämjande projektet Bokstart, som ingått i 
verksamhetsplan för folkhälsoarbetet, och dess permanentande noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
I snart tre år har kommunen genomfört det läsfrämjande projektet Bokstart. Inom 
projektet har bibliotekarier lämnat böcker till småbarnsfamiljer. Nu övergår 
insatsen till den ordinarie verksamheten på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Uppföljning av det treåriga läsfrämjande projektet Bokstart, som ingått i 
verksamhetsplan för folkhälsoarbetet, och dess permanentande noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Viktoria Arestav och Malin Bexell redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Uppföljning av det treåriga läsfrämjande projektet Bokstart, som ingått i 
verksamhetsplan för folkhälsoarbetet, och dess permanentande noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 
HSNS (hsn.sodra@vgregion.se) 
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§ 293/2022   Dnr: KS 2022-540 

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 fastställs enligt 
upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Ett förslag är framtaget för verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 
för 2023 med utgångspunkt från samverkansavtalet, hälsoläget, gemensamma 
prioriteringar utifrån politisk dialog mellan berörda presidier i kommunstyrelsen och 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt gemensam dialog med berörda 
verksamheter. 

Prioriterade områden föreslås vara inflytande och delaktighet samt fullföljda 
studier. Prioriterade målgrupper föreslås vara barn och unga samt äldre. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 31 oktober 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 fastställs enligt 
upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Kerstin Säthil redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 fastställs enligt 
upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Äldreomsorgsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.sodra@vgregion.se 
Lars Paulsson lars.paulsson@vgregion.se 
___________________________ 
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§ 294/2022   Dnr: KS 2020-202 253 

Avtal om avbruten markanvisning för Lygnersvider 1:29, 
Smälteryd – område A 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknat 15 oktober 2020 med 
Götenehus Aktiebolag avbryts. Markanvisningsavgiften om 715 000 kronor skall 
återbetalas via resultatkonto för exploatering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
Under november 2019 till februari 2020 genomfördes en markanvisningstävling för 
del av fastigheten Lygnersvider 1:29 med målet att detaljplan för bostäder skulle 
tas fram över området som tidigare använts som fångvårdsanstalt. Götenehus AB 
presenterade det vinnande bidraget för delområde A och erbjöds att ingå 
markanvisningsavtal med kommunen, sedan dess har bolaget tillsammans med 
kommunen och två andra exploatörer gemensamt verkat för att en ny detaljplan för 
området tas fram. Förutsättningarna har under arbetets gång förändrats och 
resulterat i betydligt sämre villkor för Götenehus AB som härmed väljer att avbryta 
markanvisningen. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 14 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknat 15 oktober 2020 med 
Götenehus Aktiebolag avbryts. Markanvisningsavgiften om 715 000 kronor skall 
återbetalas via resultatkonto för exploatering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Anders Kristersson och Malin Bexell redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Markanvisningsavtal för Lygnersvider 1:29 område A tecknat 15 oktober 2020 med 
Götenehus Aktiebolag avbryts. Markanvisningsavgiften om 715 000 kronor skall 
återbetalas via resultatkonto för exploatering. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 
Götenehus AB 

____________________ 
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§ 295/2022   Dnr: KS 2018-342 253 

Marköverlåtelseavtal för Kråkered 1:17 
Arbetsutskottets beslut 
Marköverlåtelseavtal för del av Kråkered 1:17 tecknas enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Marköverlåtelseavtalet syftar till att reglera förutsättningar och villkor för 
marköverlåtelse, fastighetsbildning, ansvarsfördelning och nödvändiga åtgärder 
inom allmän plats och kvartersmark för genomförande av detaljplan för 
Lygnersvider 1:31 med flera som vann laga kraft 14 september 2021. Inom den del 
av Kråkered 1:17 som marköverlåtelseavtalet gäller medger detaljplanen 
byggnation av bostäder. Exploatören avser att bygga flerfamiljshus för 
hyresbostäder. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marköverlåtelseavtal för del av Kråkered 1:17 tecknas enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Anders Kristensen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Marköverlåtelseavtal för del av Kråkered 1:17 tecknas enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
APK Fastigheter AB 

_________________ 
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§ 296/2022   Dnr: KS 2022-210 

Återrapportering Hackathon 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Återrapportering om hantering av ungas förbättringsförslag, framtagna under 
Hackathon 1 april 2022, godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 
År 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda hur 
kommunen bäst kan höra med unga om hur de kan påverka i kommunala frågor. 
Den 1 april 2022 genomfördes ett Hackathon, en heldag där unga, tjänstepersoner 
och politiker tillsammans kom fram till konkreta förslag på vad unga ville förbättra i 
kommunen. Ett av förslagen är genomfört och en plan för hantering har tagits fram 
för resterande åtta förslag. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Återrapportering om hantering av ungas förbättringsförslag, framtagna under 
Hackathon 1 april 2022, godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Viktoria Arestav redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Återrapportering om hantering av ungas förbättringsförslag, framtagna under 
Hackathon 1 april 2022, godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Teknik- och servicenämnden 
Youth 2030 Movement (info@youth2030.se) 

______________________ 
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§ 297/2022   Dnr: KS 2021-566 

Svar på medborgarförslag om träffpunkt 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget om mötesplatser likt ett allaktivitetshus hanteras vidare inom 
ramen för arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrala Mark samt arbetet med 
Målbild Kinna centrum 2030 och Målbild Skene centrum 2035. 

Medborgarförslag anses därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om ett allaktivitetshus, en träffpunkt som 
bedrivs av olika verksamheter och består av en bredd av aktiviteter för olika 
målgrupper. Behovet har även formulerats från flera håll inom kommunen och kan 
generera positiva effekter på både individ- och samhällsnivå.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget om mötesplatser likt ett allaktivitetshus hanteras vidare inom 
ramen för arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrala Mark samt arbetet med 
Målbild Kinna centrum 2030 och Målbild Skene centrum 2035. 

Medborgarförslag anses därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Medborgarförslaget om mötesplatser likt ett allaktivitetshus hanteras vidare inom 
ramen för arbetet med Fördjupad översiktsplan för centrala Mark samt arbetet med 
Målbild Kinna centrum 2030 och Målbild Skene centrum 2035. 

Medborgarförslag anses därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

_________________ 
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§ 298/2022   Dnr: KS 2022-454 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen i mål gällande 
ledningsrätt för vatten och avlopp berörande Almered 1:10 med 
flera 
Arbetsutskottets beslut 
Yttrandet, daterat den 30 november 2022, översänds som kommunens svar till 
Mark- och miljödomstolen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

_______________________ ______________________ 
Ulf Dahlberg (S)  Glenn Glansin (SD) 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Lantmäteriet har i beslut den 14 juni 2022 upplåtit ledningsrätt för vatten- och 
spillvattenledningar i Almered och Bolg i enlighet med kommunens ansökan. En av 
ägarna till en av fastigheterna har överklagat beslutet med yrkande om att Mark- 
och miljödomstolen upphäver Lantmäteriets beslut och i första hand ställer in 
förrättningen, i andra hand återförvisar till Lantmäteriet för fortsatt handläggning. I 
tredje hand är yrkandet att Mark- och miljödomstolen ändrar Lantmäteriets 
ersättningsbeslut och tillerkänner klaganden en högre intrångsersättning och även 
ersättning för annan skada.  

Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att senast den 22 september 
2022 lämna svar i målet och då ange om kommunen går med på eller motsätter sig 
det som anges i överklagandet. Kommunen har beviljats anstånd med att komma 
in med yttrande till den 1 december 2022. 

Ett förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen har upprättats, daterat den 
30 november 2022.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrandet, daterat den 30 november 2022, översänds som kommunens svar till 
Mark- och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 
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Dagens sammanträde 
Helena Blomqvist och Victor Larsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 

Yttrandet, daterat den 30 november 2022, översänds som kommunens svar till 
Mark- och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

- 

Yttrandet skickas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

_____________________ 
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§ 299/2022   Dnr: KS 2022-26 

Mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2022 
Arbetsutskottets beslut 
Inkomna nomineringar till mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 
2022 noteras.  

Beslut om årets stipendiat fattas vid nästkommande sammanträde för 
arbetsutskottet, den 7 december.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 70, beslutat att inrätta ett 
pris/stipendium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer 
eller enskilda personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, 
främlingskap eller diskriminering i alla former.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury och utser stipendiat som tilldelas 
10 000 kronor.  

Stipendiet offentliggörs och delas ut i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde i december.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser 2022 års stipendiat.  

Stipendiebeloppet på 10 000 kronor belastar kommunfullmäktiges budget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 
Inkomna nomineringar till mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 
2022 noteras.  
 

Beslut skickas till 
- 
________________ 
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§ 300/2022   Dnr: KS 2022-588 

Information om programmet framtidens arbetsplats 
Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras.  

Ärendet 
Den 5 maj 2021 § 176 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommundirektören i 
uppdrag att se över verksamhetens behov av kontorslokaler. Översynen ska 
resultera i en eller flera kostnadseffektiva lösningsförslag till kontorslokaler där 
verksamhetens arbetsformer och medarbetarnas arbetsmiljö beaktas. 

För att hålla ihop utvecklings- och förändringsarbetet avseende kommunen som 
arbetsplats fattade kommundirektören ett beslut om att bedriva arbetet i så kallad 
programarbetsform under benämningen Framtidens arbetsplats. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 
Lillemor Berglund Andreasson, Hugo Jörgensen och Marja-Leena Uitto Adolfsson 
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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§ 301/2022   Dnr: KS 2022-518 

Återrapportering om hur intentionerna i tillitsbaserad styrning 
och ledning kan tas tillvara och utformas i Marks kommun 
Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar hur intentionerna i tillitsbaserad styrning 
och ledning tas tillvara och implementeras i Marks kommun. 

Uppdraget att återkomma med förslag hur intentionerna i tillitsbaserad styrning och 
ledning kan tas tillvara och utformas i Marks kommun är härmed slutfört. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2021-11-10 kommundirektören i uppdrag att 
återkomma med förslag hur intentionerna i tillitsbaserad styrning och ledning kan 
tas tillvara och utformas i Marks kommun. 

Tillitsbaserad styrning ska öka fokus på dem vi är till för. Genom att öka 
handlingsutrymmet för och självledarskapet hos medarbetare kan förmågan 
förbättras att tillvarata kunskap, omdöme och motivation som finns såväl hos 
medarbetare som hos dem vi är till för.  

För att erhålla en uthållighet och helhetssyn behöver tillitsbaserad styrning och 
ledning vara en integrerad del i såväl utvecklingsarbete som styrning och 
uppföljning. Syftet är inte att ersätta tidigare styrning utan att sträva efter en 
balans mellan olika styrprinciper för att behovet hos dem vi är till för ska få en mer 
framskjuten position. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar hur intentionerna i tillitsbaserad styrning 
och ledning tas tillvara och implementeras i Marks kommun. 

Uppdraget att återkomma med förslag hur intentionerna i tillitsbaserad styrning och 
ledning kan tas tillvara och utformas i Marks kommun är härmed slutfört. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Lillemor Berglund Andreasson och Totte Staxäng redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar hur intentionerna i tillitsbaserad styrning 
och ledning tas tillvara och implementeras i Marks kommun. 

Uppdraget att återkomma med förslag hur intentionerna i tillitsbaserad styrning och 
ledning kan tas tillvara och utformas i Marks kommun är härmed slutfört. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
-   

_______________ 
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§ 302/2022    

Kommundirektören informerar 
Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet om: 

- Förvaltningschefen för socialförvaltningen Talieh Ashjari håller på att lämna 
över till den nya förvaltningschefen Susanne Åhman. 

- Kommundirektören har varit på en kommundirektörkonferens på SKR där 
hon representerar kommunerna i Sjuhärad. Bland annat lyftes ämnen såsom 
samordning och riktning för olika viktiga nationella frågor, där digitalisering 
kan nämnas samt att totalförsvaret kom och informerade om läget i Sverige 
och omvärlden.  

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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