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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-02-01 

Tid:   Onsdagen den 1 februari, klockan 13:00 – 15:52. Paus klockan 

14:40 – 14:50. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (SD) Glenn Glansin §§32–33 13.00 – 13.47 

 (SD) Mikael Ljunggren tjänstgör för Glenn Glansin §§ 34–43 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(V) Arthur Thiry 

(S) Pauli Kuitunen 

(C) Stefan Brunander 

(M) Anders Lilliestam 

(SD) Mikael Ljunggren 

  

 Kommunrevisionen 

 Eva Ryberg - § 33 

 Kurt Frilén - § 33 

  

 Extern deltagare 

 Petra Ribba, sakkunnigt biträde från revisionsbolaget 

Pricewaterhouse Coopers (PwC) - § 33. Deltar via videolänk. 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör §§ 32–35, 

37–42  

 Lars Landrö Utredare och 

sekreterare 

§§ 32–43 

 Totte Staxäng HR-chef §§ 33–35 

och 39 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 36 

 Viktor Larsson Projektledare § 36 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen 

§§ 37–38 

 Viktoria Bengtsson Samhällsutveckling

schef 

§§ 37–38 
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 Julia Lindahl Planarkitekt § 37 

 Kerstin Säthil Hållbarhetsstrateg § 38 

 Linda Nihlén HR-specialist §§ 33 och 

39 

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2023-02-09, klockan 09.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 32-43 

Lars Landrö 

Ordförande 

Ulf Dahlberg (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum, § 36 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-02-02 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-02-24 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2023-02-01, §§ 32–35 och 37–43 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-02-09 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-03-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 32 

Revisionens redovisning av granskningsiakttagelser gällande 

personal- och kompetensförsörjning 

§ 33 

Svar på Granskning av personal och kompetensförsörjning § 34 

Svar på Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i 

hanteringen av anställdas bisysslor 

§ 35 

Slutanförande till Mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för vatten och avlopp berörande Almered 1:10 

med flera 

§ 36 

Bredbandsstrategi Marks Kommun § 37 

Svar på motion om tillgänglighetsbidrag § 38 

Information om rekrytering av förvaltningschef Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

§ 39 

Kommundirektören informerar § 40 

Fråga om situationen på Mos strand och förutsättningarna 

för att driva verksamhet där 

§ 41 

Fråga om Marks Bostads AB:s reglering av hyrorna för 

småföretagare 

§ 42 

Information om NyföretagarCentrum Mark § 43 
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§ 32/2023    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendelistan fastställs. 

 

Tomas Ekberg vill lägga två ärenden till ärendelistan: 

- Situationen på Mos strand och förutsättningarna för att driva verksamhet 

där. 

- Marks Bostads AB:s reglering av hyrorna för småföretagare – hur ställer 

kommunen sig till höjningen för dessa småföretagare? 

 

Ulf Dahlberg vill lägga ett ärende till ärendelistan: 

- Information om att kommunalråden har fått information från 

NyföretagarCentrum Mark om deras verksamhet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan fastställa ärendelistan med Tomas 

Ekbergs och Ulf Dahlbergs tillägg, och finner att så sker. 

__________________ 
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§ 33/2023     

Revisionens redovisning av granskningsiakttagelser gällande 

personal- och kompetensförsörjning 

 

Kommunrevisorn Eva Ryberg introducerar revisionen och lämnar över ordet till 

Petra Ribba från PwC. 

Petra Ribba från PwC går igenom granskningen, presenterar resultatet och lämnar 

rekommendationer till arbetsutskottet.  

Ordföranden tackar för redovisningen. 

Ärendet diskuteras. 

Eva Ryberg tackar för sig och för att revisionen fick presentera granskningen. 

__________________ 
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§ 34/2023   Dnr: KS 2022-640 

Svar på Granskning av personal och kompetensförsörjning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar, daterat 2023-01-17, till revisionen. 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört 

en granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningens syfte var 

att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt 

arbete med personal- och kompetensförsörjning. 

Granskarnas samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställer ett 

ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. 

PwC/Kommunrevisionen önskar svar på granskningsrapporten från 

kommunstyrelsen senast den 13 mars 2023. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 4 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar, daterat 2023-01-17, till revisionen. 

Dagens sammanträde 

HR-chef Totte Staxäng och HR-specialist Linda Nihlén redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Kommunrevisionen 

__________________ 
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§ 35/2023   Dnr: KS 2022-170 

Svar på Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i 

hanteringen av anställdas bisysslor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar, daterat 2023-01-23, till revisionen. 

Kommunstyrelsen ska i riskanalysen inför internkontrollplanen 2024 ta med risken 

att riktlinjer och rutiner inte följs avseende hantering av bisysslor. 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommuns genomfört 

en granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor. 

Granskningens syfte var att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen 

har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Granskarnas samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en 

tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av bisysslor. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar, daterat 2023-01-23, till revisionen. 

Kommunstyrelsen ska i riskanalysen inför internkontrollplanen 2024 ta med risken 

att riktlinjer och rutiner inte följs avseende hantering av bisysslor. 

Dagens sammanträde 

HR-chef Totte Staxäng redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 

__________________ 
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§ 36/2023   Dnr: KS 2022-454 

Slutanförande till Mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för vatten och avlopp berörande Almered 1:10 med 

flera 

Arbetsutskottets beslut 

Slutanförandet, daterat den 1 februari 2023, översänds av kommunen till Mark- och 

miljödomstolen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

_______________________ _________________________ 

Ulf Dahlberg (S)  Tomas Ekberg (M) 

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.  

Kommunen har tidigare yttrat sig i målet. Mark- och miljödomstolen har nu förelagt 

kommunen att slutföra sin talan i målet, efter att fastighetsägarna inkommit med 

ytterligare yttrande. Kommunen ska lämna yttrandet senast den 6 februari 2023. 

Därefter kan domstolen komma att avgöra målet på det material som då finns. 

Ett förslag till slutanförande i målet har upprättats, daterat den 1 februari 2023. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Slutanförandet, daterat den 1 februari 2023, översänds av kommunen till Mark- och 

miljödomstolen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 

 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag, 

och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

- 

Yttrandet skickas till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

__________________ 
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§ 37/2023   Dnr: KS 2019-670 014 

Bredbandsstrategi Marks Kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till bredbandsstrategi för Marks kommun antas.  

Därmed upphävs bredbandsstrategin beslutad av kommunfullmäktige den 21 mars 

2013 § 30. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Fibernätet i kommunen har utvecklats mycket de senaste åren vilket innebär att en 

ny bredbandstrategi behövs. För att förankra den nya bredbandsstrategin föreslogs 

ett remissförfarande till fiberföreningar, Marks Energi AB och Västra 

Götalandsregion. 

 

Förslag till bredbandsstrategi har varit ut på remiss under perioden  

26 januari-23 februari 2022, KSAU § 21/2022.  

 

Sammanlagt har fem fiberföreningar lämnat synpunkter som besvarades och i 

några fall bearbetades dessa synpunkter in i bredbandsstrategin. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till bredbandsstrategi för Marks kommun antas.  

Därmed upphävs bredbandsstrategin beslutad av kommunfullmäktige den 21 mars 

2013 § 30. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Samhällsutvecklingschef Viktoria Bengtsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag, 

och finner att så sker. 
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Beslut skickas slutligt till 

- 

__________________ 
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§ 38/2023   Dnr: KS 2021-544 

Svar på motion om tillgänglighetsbidrag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Motion om tillgänglighetsbidrag avslås. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Ylva Höglund (M) och Tomas Johansson (M) föreslog i en motion till 

kommunfullmäktige, daterad 2021-09-22, att det årligen avsätts 250 tkr till 

”tillgänglighetsåtgärder som kan sökas av idrottsföreningar eller andra tillämpliga 

föreningar som vill öka möjligheten för funktionsnedsatta att deltaga i föreningens 

aktiviteter”. 

Tillgänglighet är ett av perspektiven som återfinns i en just nu pågående 

bidragsöversyn som görs av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden 

har yttrat sig om motionen och instämmer till behovet av ytterligare satsningar, 

men att eventuella riktade budgetsatsningar bör ske efter genomförd översyn. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 januari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motion om tillgänglighetsbidrag avslås. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Hållbarhetsstrateg Kerstin Säthil redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ylva Höglund (M) 

Tomas Johansson (M) 

__________________ 

 

  



Sida 15(19) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-02-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 39/2023   Dnr: KS 2023-64 

Information om rekrytering av förvaltningschef Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Ärendet 

Då nuvarande förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen avslutar sin 

anställning har Marks kommun behov av att tillsätta tjänsten med en ny person. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om tillsättning. 

Dagens sammanträde 

HR-specialist Linda Nihlén 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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§ 40/2023   

Kommundirektören informerar 

Informationen läggs till handlingarna. 

Lillemor Berglund Andreasson informerar om:  

- pågående organisationsöversyn av kommunstyrelsens förvaltning.   

- pågående planering av gemensamt studiebesök för KSAU i syfte att förstå hur 
andra agerar i samhällsystemen för att möta behov i tjänsteutformandet. 

- socialnämnden och omsorgsnämnden hanterar genom socialförvaltningen den 
uppkomna situationen med att IVO beslutade den 31 januari 2023 att återkalla 
Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, 
ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst.  

__________________ 
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§ 41/2023   

Situationen på Mos strand och förutsättningarna för att driva 

verksamhet där 

Det är orolig kring hanteringen av serveringen på Mos strand. Kultur- och 

fritidsnämndens och teknik- och servicenämndens reglementen är delvis 

motstridande vilket försvårar för verksamheten på Mos strand. Det är många 

kommunala aktörer vilket gör det svårt för näringsidkaren.  

 

Tomas Ekberg (M) framför att något behöver förenklas.  

 

___________________ 
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§ 42/2023   

Marks Bostads AB:s reglering av hyrorna för småföretagare 

Tomas Ekberg (M) informerar om att Marks Bostads AB har höjt hyrorna för 

småföretagare med 11,6 procent. Han frågar om kommunen ska elda på eller hålla 

tillbaka inflationen. Kommunen borde hantera detta bättre så att hyreshöjningen 

inte blir så hög.  

 

Frågan diskuteras. 

 

__________________ 
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§ 43/2023   

Information om NyföretagarCentrum Mark 

Ärendet 

Ulf Dahlberg (S) berättar att kommunalråden har träffat Hans Nilsson, ordförande 

för NyföretagarCentrum Mark, och önskar bjuda in honom till kommunstyrelsens 

sammanträde den 1 mars för att informera om deras verksamhet.  

Arbetsutskottet samtycker med kommunalråden i deras förslag. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 


