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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
2022-10-12, § 254 - 255 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-10-12 Datum för anslags 

nedtagande 2022-11-03 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
Lars Landrö 
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§ 254/2022   Dnr: KS 2022-497 

Remiss gällande översyn av reglemente för trygghets- och 
säkerhetsrådet 
Arbetsutskottets beslut 
Förslag till reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet remitteras till trygghets- 
och säkerhetsrådet, näringslivsrådet, Polismyndigheten polisområde Älvsborg, 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, och kommunens samtliga nämnder och 
bolag, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 
kommunledningskontoret senast den 30 december 2022. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_______________________ _____________________ 
Tomas Johansson (M)  Lena Ferm Hansson (C) 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Reglementet för trygghets- och säkerhetsråd är från 2015 och behöver ses över. 
Vid översyn av reglemente för andra råd i kommunen, har uppmärksammats att 
både rollen och uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Översyn behövs även 
med anledning av att kommunen inom sitt geografiska område, enligt förslag till ny 
lagstiftning från och med nästa år, ska ansvara för samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet. Kommunen ska bland annat verka för att strategiska 
brottsförebyggande frågor hanteras i ett särskilt forum, strategiskt råd, där 
kommunen och relevanta aktörer ingår. Förslag till ändringar av reglementet har 
tagits fram utifrån det. Remiss behöver nu ske för att inhämta synpunkter från 
berörda innan beslut fattas om nytt reglemente. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet remitteras till trygghets- 
och säkerhetsrådet, näringslivsrådet, Polismyndigheten polisområde Älvsborg, 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Marks Bostads AB och kommunens 
samtliga nämnder, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 
remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 30 december 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 
Gunilla Norström och Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  

Förslag till reglemente för trygghets- och säkerhetsrådet remitteras till trygghets- 
och säkerhetsrådet, näringslivsrådet, Polismyndigheten polisområde Älvsborg, 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och kommunens samtliga nämnder och 
bolag, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till 
kommunledningskontoret senast den 30 december 2022. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet skickas till samtliga bolag. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 
Trygghets- och säkerhetsrådet 
Näringslivsrådet 
Polismyndigheten polisområde Älvsborg  
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
Samtliga bolag 
Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: 
Tjänsteskrivelse, förslag till ändrat reglemente och nuvarande reglemente med 
ändringar markerade 

_____________________ 
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§ 255/2022   Dnr: KS 2022-347 

Förordnande av vigselförrättare 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Marks kommun föreslår att följande personer förordnas som vigselförrättare för 
perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026: 
 
Peter Branshöj 
Jan Sjöström 
Eva-Karin Torhem Arnell 
Bo Scharping 
Arthur Thiry 
Kerstin Weimman-Lindén 
Eva Ryberg 
Lisa Dahlberg 
Karin Jageby 
Anders Lindahl 
Gisella Olsson 
Erik Alvius 
Anita Lomander 
 
Motivering 
De föreslagna personerna, förutom Anita Lomander, har tidigare varit förordnade 
som borgerliga vigselförrättare och önskar fortsätta i sina uppdrag. Vad gäller Anita 
Lomander anses hon också lämplig för uppdraget. Hon har tidigare varit 
vigselförrättare i annan kommun. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.          

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 

_______________________ _____________________ 
Tomas Johansson (M)  Lena Ferm Hansson (C) 
Ordförande   Justerande       
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Ärendet 
Länsstyrelsen har i brev den 2022-09-06 bett om uppgift på vilka personer som 
kommunen vill ska förordnas under mandatperioden den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 samt en kort beskrivning av varför dessa personer 
anses lämpliga för uppdraget. Om personen i fråga har varit förordnad som 
borgerlig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun föreslår att följande personer förordnas som vigselförrättare för 
perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026: 
 
Peter Branshöj 
Jan Sjöström 
Eva-Karin Torhem Arnell 
Bo Scharping 
Arthur Thiry 
Kerstin Weimman-Lindén 
Eva Ryberg 
Lisa Dahlberg 
Karin Jageby 
Anders Lindahl 
Gisella Olsson 
Erik Alvius 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.                                                        

Dagens sammanträde 
Lars Landrö redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulf Dahlberg (S) föreslår följande: 
 
Marks kommun föreslår att följande personer förordnas som vigselförrättare för 
perioden 1 januari 2023 – 31 december 2026: 
 
Peter Branshöj 
Jan Sjöström 
Eva-Karin Torhem Arnell 
Bo Scharping 
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Arthur Thiry 
Kerstin Weimman-Lindén 
Eva Ryberg 
Lisa Dahlberg 
Karin Jageby 
Anders Lindahl 
Gisella Olsson 
Erik Alvius 
Anita Lomander 
 
Motivering 
De föreslagna personerna, förutom Anita Lomander, har tidigare varit förordnade 
som borgerliga vigselförrättare och önskar fortsätta i sina uppdrag. Vad gäller Anita 
Lomander anses hon också lämplig för uppdraget. Hon har tidigare varit 
vigselförrättare i annan kommun. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.          

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 

_______________________ 

 

  


