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§ 174/2020 Dnr 2020-153 106  

Avtal om Utväg  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet om Utväg Södra Älvsborg, vilket ersätter 
det tidigare avtalet. 
 
Det nya avtalet om Utväg Södra Älvsborg ska finansieras av kommun- 
styrelsen.  
 
Samhällsutvecklingsenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 
avtalet samt att information om Utvägs verksamhet görs tillgänglig för  
kommunens invånare.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att underteckna avtalet om Utväg 
Södra Älvsborg.  
 
Kostnaden från och med år 2021 belastar kommunstyrelsens budget. Fortsatt 
finansiering beaktas i budgetprocessen.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
____________________  ________________________ 
Tomas Johansson  Jessica Rodén  
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med koncern-
kontoret Västra Götalandsregionen utarbetat ett avtalsförslag gällande Utväg 
Södra Älvsborg. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
rekommenderar medverkande kommuner att teckna avtal enligt förslag. Kom-
munernas beslut ska meddelas till kommunalförbundet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 10 augusti 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september 
2020, § 205, där följande föreslås: 
 
Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 
30 septemer 2020 utreda den organisatoriska placeringen för Utväg. 

Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen godkänner avtalet om Utväg Södra Älvsborg, vilket ersätter 
det tidigare avtalet. 
 
Det nya avtalet om Utväg Södra Älvsborg ska finansieras av kommunstyrel-
sen.  
 
Samhällsutvecklingsenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 
avtalet samt att information om Utvägs verksamhet görs tillgänglig för kom-
munens invånare.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att underteckna avtalet om Utväg 
Södra Älvsborg.  
 
Kostnaden från och med år 2021 belastar kommunstyrelsens budget. Fortsatt 
finansiering beaktas i budgetprocessen.   
 
Anita Lomander (S), Niklas Herneryd (L) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar  
bifall till Elise Arnells (KD) förslag.  
 
Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Elise Arnells (KD) 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Socialnämnden  
Äldreomsorgsnämnden 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

________________ 
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§ 179/2020 Dnr 2020-221 010  

Remissyttrande på Regional utvecklingsstrategi för Västra  
Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Remissyttrandet, daterat den 1 september 2020, godkänns och översänds till 
Västra Götalandsregionen som kommunens svar, med tillägget till stycke två 
under ”övrigt”, att: Vi tycker att det behöver belysas att hållbar utveckling 
förutsätter hållbar tillväxt.    
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Tomas Johansson  Jessica Rodén  
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Marks kommun har av Västra Götalandsregionen getts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslag på Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021-2030. Enligt lag ska en utvecklingsstrategi tas fram för länets utveckling 
och det görs av Västra Götalandsregionen i samverkan med andra aktörer. 
Strategin pekar ut övergripande mål för Västra Götalands utveckling samt en 
handfull gemensamma prioriteringar.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 september 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 september 
2020, § 209, där följande föreslås:  
 
Remissyttrandet, daterat den 1 september 2020, godkänns och översänds till 
Västra Götalandsregionen som kommunens svar.   

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att ett tillägg görs till stycke två under  
”övrigt”: Vi tycker att det behöver belysas att hållbar utveckling förutsätter 
hållbar tillväxt.   
 
Tomas Johansson (M) instämmer i Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hans-
sons (C) med fleras förslag, och finner att förslaget antas. 
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Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan anta arbetsutskottets 
förslag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till  
Västra Götalandsregionen 
Samtliga nämnder och styrelser 
Boråsregionen Kommunalförbundet Sjuhärad 
 
________________ 
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