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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-03-15 

Tid:   Onsdagen den 15 mars, klockan 08.30-11.20. 

Paus klockan 10.00-10.15.  

Plats: 
 

  

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (V) Arthur Thiry (V) tjänstgör för Helen Eriksson (S) 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (SD) Glenn Glansin 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(M) Anders Lilliestam 

(SD) Mikael Ljunggren 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 65-69, 71-

72 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Pellby Lobos Kommunsekreterare  

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 

förvaltningen  

§ 66 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings-

chef  

§ 66 

 Julia Lindahl Planarkitekt  § 66 

 Totte Staxäng HR-chef § 67 

 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 67-70 

 Lena Arvidsson Redovisningschef § 67 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 67 

 Viktor Larsson Projektledare § 68 

 Erik Glansin Verksamhetschef § 70 

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2023-03-17, klockan  
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Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 65-72 

Ellen Pellby Lobos 

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 

2023-03-15, §§ 65-72 

Datum för anslags 

uppsättande  
2023-03-17 

Datum för anslags 

nedtagande 
2023-04-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Pellby Lobos 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 65 

Yttrande över Härryda kommuns samrådsförslag till ny 

översiktsplan 

§ 66 

Årsredovisning 2022 för Marks kommun § 67 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2023 § 68 

Överföring av investeringsanslag från 2022 till 2023 § 69 

Godkännande av förstudie för projektet ny förskola i Sätila 

och vidare hantering av projektet 

§ 70 

Val av representanter till politisk referensgrupp för projekt 

Skene Närsjukhus 

§ 71 

Kommundirektören informerar § 72 
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§ 65/2023     

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet får framöver en föredragning angående schemautmaningar och 

kostnadsutmaningar inom socialförvaltningen, samt en status- och kostnadsbild för 

socialförvaltningens bemanningsenhet. 

Ärendelistan fastställs.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår med instämmande av Arthur Thiry (V) att 

arbetsutskottet framöver får en föredragning angående schemautmaningar och 

kostnadsutmaningar inom socialförvaltningen, samt en status- och kostnadsbild för 

socialförvaltningens bemanningsenhet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar Tomas Ekbergs (M) och Arthur Thirys 

(V) förslag, och finner att så sker. 

Ordföranden föreslår att ärendelistan fastställs, och finner att så sker.  

__________________ 
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§ 66/2023   Dnr: KS 2023-49 

Yttrande på Härryda kommuns samrådsförslag till ny 

översiktsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Upprättat yttrande över Härryda kommuns samrådsförslag till ny översiktsplan, 

daterat 2023-03-07 översänds som Marks kommuns remissvar. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Marks kommun har som remissinstans tagit del av samrådsförslag till ny 

översiktsplan för Härryda kommun. Förslaget gäller en ny kommunövergripande 

översiktsplan som presenteras i ett digitalt format och finns tillgänglig på Härryda 

kommuns webbplats. Översiktsplanen redovisar på en övergripande nivå var och 

hur utveckling och bevarande av naturområden, företags- och industrimark, vägar 

och bostäder föreslås ske på lång sikt. Härryda kommuns kommunstyrelsen 

godkände den 24 november 2022 att genomföra samråd om förslaget till ny 

översiktsplan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet pågår från den 

16 januari till den 17 mars 2023. Vi har fått förlängd svarstid till den 31 mars. 

Marks kommun ser positivt på Härrydas inställning till regional samverkan för att nå 

en önskvärd tillväxt med fler människor som bor, verkar och lever i regionen. 

Utveckling av samarbetena kan ske vid behov, då Härryda kommun har flera 

viktiga funktioner för Marks kommuns invånare som kan värnas och utvecklas 

gemensamt. Vidare i processen efterfrågas förtydligande kring vilken funktion som 

bytespunkt och station/resecentrum har idag eller ska ha i framtiden. Detta med 

syfte att stärka Marks regionala koppling vid Landvetter flygplats. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 7 mars 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upprättat yttrande över Härryda kommuns samrådsförslag till ny översiktsplan, 

daterat 2023-03-07 översänds som Marks kommuns remissvar. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Julia Lindahl redogör för ärendet. 
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Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Upprättat yttrande över Härryda kommuns samrådsförslag till ny översiktsplan, 

daterat 2023-03-07 översänds som Marks kommuns remissvar. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

plan@harryda.se 

___________________________ 

  

mailto:plan@harryda.se
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§ 67/2023   Dnr: KS 2022-62 

Årsredovisning 2022 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Årsredovisningen 2022 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsåret 2022. 

Statusrapporten över uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks 

kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige 

om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information 

till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga 

myndigheter och kommuninvånare. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisningen 2022 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsåret 2022. 

Statusrapporten över uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson och redovisningschef Lena Arvidsson redogör för 

ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Årsredovisningen 2022 för Marks kommun godkänns. 

Avsättning till resultatutjämningsreserv görs ej för räkenskapsåret 2022. 

Statusrapporten över uppdrag till nämnder och styrelser noteras. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

______________________ 
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§ 68/2023   Dnr: KS 2022-62 

Slutredovisning av investeringsprojekt 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande investeringsprojekt 

godkänns: 

• Utbyggnad VA-ledning, Bonared Hyssna 

• Överföringsledning Skene Skog – Hajomskrysset 

• Överföringsledning Hajomskrysset – Hyssna 

• Överföringsledning Sätila – Sjödal 

• Överföringsledning inom Sätila tätort 

• Överföringsledning Sjödal – Ubbhult 

• Överföringsledning Ubbhult – Hägnen 

• Överföringsledning Hyssna – Sätila 

• Avloppspumpstationer Sätila – Ubbhult/Hägnen 

• Pumpstationer Sätila Blåsås/Almered 

• Tryckstegringsstationer Sätila – Hägnen  

• Tryckstegrings- och mätstationer Hyssna – Sätila,  

• Om- och nybyggnad vid avloppsverken Sätila och Hyssna,  

• Ombyggnation av Ubbhult vattenverk 

• Skredriskåtgärder Hedbo 

• Nybyggnad Lyckeskolan 

• Ombyggnation Örbyskolan till F-6 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i samband med beslut om sin årsrapport för 2022 

även godkänt ett antal slutredovisningar av investeringsprojekt. Projektens 

genomförande och ekonomiska utfall beskrivs och analyseras per respektive projekt 

i rapporten Slutredovisning Projekt 2022, vilken bifogas detta ärende.  

Rapporten visar att projekten generellt färdigställts med goda resultat och mindre 

avvikelser mot budget. Noteras bör att vissa av projekten har pågått länge med 

reviderad budget som följd. Investeringsprojekt som överstiger 10 miljoner kronor 

ska slutredovisas enligt riktlinjer för investeringar, de aktuella projekten är 

emellertid startade med tidigare bestämmelse som innebar att 125 basbelopp, cirka 

6 miljoner kronor, slutredovisas till kommunfullmäktige. Teknik- och 

servicenämnden har godkänt slutredovisningarna i §23-§39/2023. 

Ett av projekten ingår i den ordinarie VA-verksamheten vilket visar på en 

budgetavvikelse om -5,8 miljoner kronor.  
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Tretton projekt avser överföringsledningsprojektet från Skene skog till 

Ubbhult/Hägnen där de enskilda delprojekten har ingen eller mindre avvikelser mot 

budget och samlat redovisas ett budgetöverskridande med 2,7 miljoner kronor. 

Vidare har ett projekt genomförts inom gata- parkverksamheten med ett 

budgetöverskridande med 0,4 miljoner kronor. Det aktuella projektet är statligt 

medfinansierat genom MSB och även medfinansieringen blev högre än förväntat för 

projektet. 

Två av de slutredovisade projekten har genomförts inom lokalförsörjningens 

verksamhetsområde där Lyckeskolan följts särskilt av kommunstyrelsen inom 

ramen för månadsrapport medan ombyggnationen av Örbyskolan kan ses som en 

följd av Lyckeprojektet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 mars 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande investeringsprojekt 

godkänns: 

• Utbyggnad VA-ledning, Bonared Hyssna 

• Överföringsledning Skene Skog – Hajomskrysset 

• Överföringsledning Hajomskrysset – Hyssna 

• Överföringsledning Sätila – Sjödal 

• Överföringsledning inom Sätila tätort 

• Överföringsledning Sjödal – Ubbhult 

• Överföringsledning Ubbhult – Hägnen 

• Överföringsledning Hyssna – Sätila 

• Avloppspumpstationer Sätila – Ubbhult/Hägnen 

• Pumpstationer Sätila Blåsås/Almered 

• Tryckstegringsstationer Sätila – Hägnen  

• Tryckstegrings- och mätstationer Hyssna – Sätila,  

• Om- och nybyggnad vid avloppsverken Sätila och Hyssna,  

• Ombyggnation av Ubbhult vattenverk 

• Skredriskåtgärder Hedbo 

• Nybyggnad Lyckeskolan 

• Ombyggnation Örbyskolan till F-6 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämndens slutredovisning av följande 

investeringsprojekt godkänns: 

• Utbyggnad VA-ledning, Bonared Hyssna 

• Överföringsledning Skene Skog – Hajomskrysset 

• Överföringsledning Hajomskrysset – Hyssna 

• Överföringsledning Sätila – Sjödal 

• Överföringsledning inom Sätila tätort 

• Överföringsledning Sjödal – Ubbhult 

• Överföringsledning Ubbhult – Hägnen 

• Överföringsledning Hyssna – Sätila 

• Avloppspumpstationer Sätila – Ubbhult/Hägnen 

• Pumpstationer Sätila Blåsås/Almered 

• Tryckstegringsstationer Sätila – Hägnen  

• Tryckstegrings- och mätstationer Hyssna – Sätila,  

• Om- och nybyggnad vid avloppsverken Sätila och Hyssna,  

• Ombyggnation av Ubbhult vattenverk 

• Skredriskåtgärder Hedbo 

• Nybyggnad Lyckeskolan 

• Ombyggnation Örbyskolan till F-6 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_____________________ 
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§ 69/2023   Dnr: KS 2022-62 

Överföring av investeringsanslag från 2022 till 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

För kommunens investeringsprojekt ombudgeteras 152,1 miljoner kronor (mnkr) 

från 2022 till 2023. Beloppet är fördelat på projekt inom: 

Vatten- och avloppsverksamheten med 97,7 miljoner kronor. 

Internservice med 53,3 miljoner kronor. 

Anslag för konstnärlig gestaltning 1,0 miljon kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik - och 

servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 10 

miljoner kronor, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för 

projektet fastställs. I övrigt prioriterar nämnderna sina investeringsbehov inom de 

givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns 

en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större 

investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det 

finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given 

investeringsram innan överföring begärs. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 mars 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

För kommunens investeringsprojekt ombudgeteras 152,1 miljoner kronor (mnkr) 

från 2022 till 2023. Beloppet är fördelat på projekt inom: 

Vatten- och avloppsverksamheten med 97,7 miljoner kronor. 

Internservice med 53,3 miljoner kronor. 

Anslag för konstnärlig gestaltning 1,0 miljon kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

För kommunens investeringsprojekt ombudgeteras 152,1 miljoner kronor (mnkr) 

från 2022 till 2023. Beloppet är fördelat på projekt inom: 

Vatten- och avloppsverksamheten med 97,7 miljoner kronor. 

Internservice med 53,3 miljoner kronor.  

Anslag för konstnärlig gestaltning 1,0 miljon kronor. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

_____________________ 
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§ 70/2023   Dnr: KS 2021-369 

Godkännande av förstudie för projektet ny förskola i Sätila och 

vidare hantering av projektet 

Arbetsutskottets beslut 

Förstudie för projektet ny förskola i Sätila godkänns.  

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av projektet med 

inriktning att bygga en ny förskola med 6 avdelningar. Projekteringen genomförs 

med särskilt fokus på att först lösa parkeringssituation och trafikflöde på platsen 

vilket kräver nya kontakter med Svenska kyrkan. 

Projektet hanteras som ”Projekt med beslutad projektering” i förslag till Budget 

2024–2027. Beräknad investeringsbudget 50 miljoner kronor och ett genomförande 

2024–2025.  

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden och 

kommunstyrelsen tagit fram en förstudie avseende ny förskola i Sätila. Förskola i 

egen regi bedrivs på 3 olika enheter i Sätila; Sätila förskola som rymmer 60 barn, 

Smedjans förskola som rymmer 55 barn och Ramdalens förskola som rymmer 35 

barn. Samtliga 3 förskolor är fullt belagda med viss kö.   

Att utöka ortens förskolor med ytterligare en är svårt rent placeringsmässigt varför 

inriktningen på förstudien varit att ersätta Sätila förskola på Lisakullavägen med en 

ny med större kapacitet. Arbetet har mynnat ut i tre olika förslag på utformning 

med en förskola på 4, 5 respektive 6 avdelningar. 

Frågor som parkeringsplatser utreds fortfarande och är delvis beroende av storlek 

på byggnaden och dess placering på tomten. Barn- och utbildningsnämnden har i 

sin behandling av förordat förslaget med 6 avdelningar men precis som teknik- och 

servicenämnden poängterat att behovet av parkeringsplatser behöver tillgodoses. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 februari 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förstudie för projektet ny förskola i Sätila godkänns.  

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av projektet med 

inriktning att bygga en ny förskola med 6 avdelningar. Projekteringen genomförs 

med särskilt fokus på att först lösa parkeringssituation och trafikflöde på platsen 

vilket kräver nya kontakter med Svenska kyrkan. 
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Projektet hanteras som ”Projekt med beslutad projektering” i förslag till Budget 

2024–2027. Beräknad investeringsbudget 50 miljoner kronor och ett genomförande 

2024–2025.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson och verksamhetschef Erik Glansin redogör för 

ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Förstudie för projektet ny förskola i Sätila godkänns.  

Teknik- och servicenämnden uppmanas att påbörja projektering av projektet med 

inriktning att bygga en ny förskola med 6 avdelningar. Projekteringen genomförs 

med särskilt fokus på att först lösa parkeringssituation och trafikflöde på platsen 

vilket kräver nya kontakter med Svenska kyrkan. 

Projektet hanteras som ”Projekt med beslutad projektering” i förslag till Budget 

2024–2027. Beräknad investeringsbudget 50 miljoner kronor och ett genomförande 

2024–2025.  

Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

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

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

_____________________ 
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§ 71/2023   Dnr: KS 2022-223 

Val av representanter till politisk referensgrupp för projekt 

Skene Närsjukhus 

Arbetsutskottets beslut 

Lena Ferm Hansson (C) och Ylva Höglund (M) utses till representanter i politisk 

referensgrupp för projekt Skene Närsjukhus.  

Ärendet 

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har beslutat att, inom ramen för 

projekt Skene Närsjukhus, inrätta en politisk referensgrupp med 

representation från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, styrelsen för 

Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan, delregional nämnd södra och Mark 

och Svenljunga kommuner. Berörda styrelser och nämnder uppmuntras 

inkomma med förslag på två representanter från respektive instans som 

utgör politisk referensgrupp. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 mas 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott utan Kommunstyrelsens 

arbetsutskotts beslut. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Kommunsekreterare Ellen Pellby Lobos redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ulf Dahlberg (S) föreslår att Lena Ferm Hansson (C) utses till representant. 

Tomas Ekberg (M) föreslår att Ylva Höglund (M) utses till representant.  

Förslagen antas.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen meddelas beslutet.  

Förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

Södra Älvsborgs Sjukhus 

Beslutet meddelas kommunstyrelsen 

____________________ 
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§ 72/2023   Dnr: 2023-139  

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

några olika tillsammansprojekt som har diskuterats inom 

kommundirektörsgruppen: 

- Strategiska markförvärv.  

- Etableringssamarbete inom näringslivet, Marks kommun har samarbete med 

andra som kan förstärkas ytterligare. 

- E-arkiv, där Marks kommun samarbetar med Herrljunga, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn, Varberg samt Vårgårda kommuner. Marks kommun 

har fått beröm för sitt arbete i frågan, och processen pågår att rekrytera en 

person som kan jobba med uppgiften.  

Kommunstyrelsen har bett omsorgsnämnden om uppföljning vad gäller de klagomål 

som inkommit angående färdtjänsten. Omsorgsnämnden har lämnat sitt svar till 

kommunstyrelsen, daterat 2023-01-27. Svarsskrivelsen kommer att redovisas som 

meddelande till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 29 mars 2023.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

______________________ 

 


