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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

Tid:   Onsdag den 24 november, klockan 08:30 – 15:22. 

Paus klockan 10.00-10.19, 12.05-13.08, 14.37-14.49. 

 

Plats: 
 

 Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal. 
 

Beslutande:  (S) Arvid Eklund tjänstgör för Peter Landgren 

 (S) Jessica Rodén 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Christopher Thorsson 

 (S) Gunnar Nilsson tjänstgör för Christopher Thorsson från 

klockan 14.37 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Stefan Brunander 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Anders Lindal 

 (SD)/(M) Ann Iberius Orrvik (M) tjänstgör för Inga Maj Krüger (SD) 

 (SD) Glenn Glansin 

 (V) Arthur Thiry 

 (KD) Elise Arnell 

 (KD) Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell från klockan 

14.14 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(V) Karin Jageby 

(S) Ulf Dahlberg, klockan 09.20-15.22 

(S) Gunnar Nilsson, klockan 11.01-14.36 

(S) Efkan Üstündag 

(C) Gisella Olsson 

(C) Pontus Johansson 

(KD) Lars-Inge Andersson, klockan 08.30-14.13 

(M) Pär-Erik Johansson 

  

 Ordförande teknik- och servicenämnden 

(S) Bo Petersson, § 214 
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 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 199–241 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§§ 199–241 

 Lars Landrö Utredare och 

sekreterare 

§§ 199–241 

 Anton Oskarsson Näringspolitisk 

rådgivare, Svenskt 

näringsliv 

§ 200 

 Stina Hallhagen Destinations-

utvecklare 

§ 201 

 Malin Silow Näringslivs-

utvecklare 

§§ 200–201 

 

 Camilla Olsson Näringslivs-

utvecklare 

§§ 200–201 

 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen 

§§ 199–206 

och § 213 

 Victoria Bengtsson Samhälls-

utvecklingschef 

§§ 200–206  

 Elin Berg Planarkitekt § 202 

 Anders Kristensson Exploaterings-

ingenjör 

§§ 203–205 

 

 Maria Granieri Enhetschef VA § 203 

 Therese Tingvall Exploaterings-

ingenjör 

§ 206 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikations-

chef 

§ 208 

 Marita Haglund Verksamhets-

controller 

§§ 201–217 

 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 201–217 

 

 Marja-Leena Uitto Adolfsson Förvaltningschef 

teknik- och 

service-

förvaltningen 

§ 214 

 Martin Bertilsson Inköpschef och 

tillförordnad 

kanslichef 

§§ 214–241 

 

 Maria Sivedal Utredare § 225 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 226–241 
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Utses att justera: Tomas Johansson 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-12…., klockan ….. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 199–241 

Lars Landrö 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24, §§ 199–241  

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-12-03 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-12-25 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan och arbetsformerna på dagens 

möte 

§ 199/21 

Presentation av näringslivsranking 2021 § 200/21 

Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025 

§ 201/21 

Svar på motion om medfinansiering av länsväg 156 § 202/21 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och 

avloppsförsörjning - utökning med Almered 

§ 203/21 

Svar på medborgarförslag om att ta fram kommunala 

småhustomter på Kinna 25:17 

§ 204/21 

Förslag till svar på medborgarförslag om att ändra skyltar 

”Mark i Mark” 

§ 205/21 

Svar på medborgarförslag om husbilsparkering § 206/21 

Delårsrapport 2020 för SÄRF § 207/21 

Ny webbplats mark.se § 208/21 

Svar på motion om en strategi för sjunkande sjuktal § 209/21 

Svar på medborgarförslag om dubbade cykeldäck § 210/21 

Översyn av styrdokumentet Styrsystem i Marks kommun § 211/21 

Information om IT-kraschen den 21-22 november 2021 § 212/21 

Information om kommunens svar på remiss om ett nytt 

vattendirektiv 

§ 213/21 

Redovisning från teknik- och servicenämnden kring hur 

renoverings-och underhållsplanen för kommunens 

fastigheter och lokaler ser ut 

§ 214/21 

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen § 215/21 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun § 216/21 

Renhållningstaxa 2022 - komplettering avseende insamling 

av returpapper 

§ 217/21 

Gemensam avfallsplan för Boråsregionen 2021–2030 § 218/21 
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Svar på motion om hjärt- och lungräddning samt första 

hjälpen för personal i förskolan 

§ 219/21 

Svar på medborgarförslag om ny ishall i centralorten § 220/21 

Svar på medborgarförslag om koordinator Sätila § 221/21 

Svar på motion om betalfunktion i laddstolpar § 222/21 

Svar på medborgarförslag om laddstolpar på Marks Bostad 

AB:s parkeringsplatser 

§ 223/21 

Svar på motion om vandringsvägar för havslevande fisk i 

Viskan och dess tillflöden 

§ 224/21 

Svar på motion om läxhjälp § 225/21 

Översyn av kommungemensamt reglemente för nämnderna § 226/21 

Översyn av reglemente för kommunstyrelsen § 227/21 

Översyn av reglemente för krisledningsnämnden § 228/21 

Översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 229/21 

Översyn av reglemente för kultur- och fritidsnämnden § 230/21 

Översyn av reglemente för miljönämnden § 231/21 

Översyn av reglemente för plan- och byggnadsnämnden § 232/21 

Översyn av reglemente för socialnämnden § 233/21 

Översyn av reglemente för teknik- och servicenämnden § 234/21 

Översyn av reglemente för valnämnden § 235/21 

Översyn av reglemente för äldreomsorgsnämnden § 236/21 

Översyn av reglemente för överförmyndarnämnden § 237/21 

Information om läget på BUF § 238/21 

Entledigande och fyllnadsval av ledamot i Ringhals 

säkerhetsnämnd 

§ 239/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 240/21 

Redovisning av meddelanden § 241/21 
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- 

§ 199/2021   

Förändring av ärendelistan och arbetsformerna på dagens 

möte 

Kommunstyrelsens beslut  
Följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Information om läget på barn- och utbildningsförvaltningen 

- Information om IT-kraschen den 21–22 november 2021 

- Information om kommunens svar på remiss till Regeringskansliet om ett nytt 

vattendirektiv 

På dagens möte fattas beslut löpande direkt efter varje ärende. 

Kommunstyrelsen ska se över sina arbetsformer som togs på KS 2018-12-12. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Information om läget på barn- och utbildningsförvaltningen 

- Information om IT-kraschen den 21–22 november 2021 

- Information om kommunens svar på remiss till Regeringskansliet om ett nytt 

vattendirektiv 
 

Ordförande föreslår vidare att på dagens möte fattas beslut löpande direkt efter 

varje ärende. I samband med detta föreslår Tomas Johansson (M) att 

kommunstyrelsen ser över sina arbetsformer som togs på KS 2018-12-12. 

 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om förslagen kan antas och finner att så sker. 
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§ 200/2021   

Presentation av näringslivsranking 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen godkänns. 

 

Dagens möte 
Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv presenterar näringslivsrankingen. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång  
Ordförande frågar om informationen kan godkännas och finner att så sker. 
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§ 201/2021   Dnr: KS 2021-329 

Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun beslutar att från och med år 2022 finansiera den antagna 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 med en årlig grundavgift på 

50 000 kronor samt en rörlig årlig avgift på 2 kronor per kommuninvånare. Vilket 

för år 2022 beräknas uppgå till 120 000 kronor.  

Finansiering för år 2022 sker inom kommunstyrelsens ram under förutsättning 

medel avsätts till besöksnäringen såsom föreslaget i det budgetförslag 

kommunstyrelsen beslutade 2021-10-20. Finansiering från och med år 2023 

fastställs i kommande budgetprocesser. 

Ärendet 

Från sammanträdesprotokoll § 60, 2021-09-10 rekommenderar direktionen för 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund medlemskommunerna att genomföra 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 genom gemensam finansiering 

enligt samma modell som för det befintliga projektet Cykla & Vandra i Sjuhärad 

med en årlig grundavgift på 50 000 kronor samt en rörlig årlig avgift på 2 kronor 

per kommuninvånare. Finansieringen sker löpande från och med år 2022. 

 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni 2021, § 201. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 juni 2021, § 138. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 september 2021, §144. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 27 oktober 2021,    

§ 306. 

Marks kommun beslutar att från och med år 2022 finansiera den antagna 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 med en årlig grundavgift på 

50 000 kronor samt en rörlig årlig avgift på 2 kronor per kommuninvånare. Vilket 

för år 2022 beräknas uppgå till 120 000 kronor.  

Finansiering för år 2022 sker inom kommunstyrelsens ram under förutsättning 

medel avsätts till besöksnäringen såsom föreslaget i det budgetförslag 
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kommunstyrelsen beslutade 2021-10-20. Finansiering från och med år 2023 

fastställs i kommande budgetprocesser. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ann Iberius Orrvik (M) föreslår att meningen i arbetsutskottets beslut:  

”sammantaget blir detta 170 000 kronor för 2022” stryks. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med 

Ann Iberius Orrviks (M) ändringsförslag, och finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Boråsregionen, info@borasregionen.se  

 

_________________ 

 

  

mailto:info@borasregionen.se
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§ 202/2021   Dnr: KS 2019-2 049 

Svar på motion om medfinansiering av länsväg 156 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Marks kommun har tagit beslut om att medfinansiera förbifart Skene, den 31 mars 

2021, § 66/2021. Resterande delar av väg 156 samt delar av väg 41 är inskickade 

som inspel att finnas med i den regionala infrastrukturplanen.  

Motionen anses härmed besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Pär Erik Johansson (M) har 2 januari 2019 inkommit med en motion om att Marks 

kommun bör medfinansiera Länsväg 156.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 2 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 328, där följande föreslås: 

Marks kommun har tagit beslut om att medfinansiera förbifart Skene, den 31 mars 

2021, § 66/2021. Resterande delar av väg 156 samt delar av väg 41 är inskickade 

som inspel att finnas med i den regionala infrastrukturplanen.  

Motionen anses härmed besvarad.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  
 

Beslut skickas slutligt till 

Motionären 

_________________ 
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§ 203/2021   Dnr: KS 2021-599 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 

- utökning med Almered 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Almered enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-09-17 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 135/2021, den 14 oktober 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i 

Almered.  

Teknik- och serviceförvaltningen planerar att bygga ut kommunal vatten- och 

avloppsförsörjning i området Almered och behöver utöka verksamhetsområdena för 

vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen ligger till 

grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och avloppsförsörjning och anger de 

utpekade VA-utbyggnadsområdena. Endast inom verksamhetsområdet gäller 

vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan. 

I området Almered avser utökningen verksamhetsområde med 38 fastigheter. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 1 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 329, där följande föreslås: 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Almered enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-09-17 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Dagens sammanträde 

Lillemor Berglund Andreasson lämnar mötet under ärendet. 
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Ärendet diskuteras och Maria Granieri svarar på kommunstyrelsens frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_________________ 
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§ 204/2021   Dnr: KS 2017-452 253 

Svar på medborgarförslag om att ta fram kommunala 

småhustomter på Kinna 25:17 

Kommunstyrelsens beslut 

Det pågår en utredning om byggnation i området på Kinna 25:17 samt gränsande 

fastigheter. Utredningen bedrivs i samarbete med exploatör.  

 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag föreslår att kommunen ska ta fram kommunala småhustomter 

på Kinna 25:17, Vallås.  

 

Kommunfullmäktige översände medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare 

behandling den 6 december 2017, KF § 161/2017. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 6 september 2021.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2021,  

§ 272, där följande föreslås: 

Det pågår en utredning om byggnation i området på Kinna 25:17 samt gränsande 

fastigheter. Utredningen bedrivs i samarbete med exploatör.  

 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 205/2021   Dnr: KS 2020-128 105 

Svar på medborgarförslag om att ändra skyltarna "Mark i Mark" 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget stämmer inte överens med syftet för kommunens skyltar med 

reklamfrasen Mark i Mark, det vill säga att väcka intresse och att inspirera 

exploatörer att satsa i Marks kommun.  

 

Kommundirektören får i uppdrag att tydliggöra skyltningarna på ledig industrimark 

så att det framgår att det är industrimark till salu med kontaktuppgifter. 

 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om att byta skyltar på mark till salu togs emot den 21 

februari 2020. Medborgarförslaget går ut på att texten på skyltarna ”Mark i Mark” 

som finns i Horred och Skene skog ersätts med texten ”Industritomter till salu, 

telefon 0320-217000”. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beslut den 27 februari 2020, KF § 20/2020. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 1 september 2021.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2021,  

§ 273, där följande föreslås: 

Medborgarförslaget stämmer inte överens med syftet för kommunens skyltar med 

reklamfrasen Mark i Mark, det vill säga att väcka intresse och att inspirera 

exploatörer att satsa i Marks kommun. 

  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att tydliggöra 

skyltningarna på ledig industrimark så att det framgår att det är industrimark till 

salu med kontaktuppgifter. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med 

Tomas Johanssons (M) tillägg, och finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 206/2021   Dnr: KS 2020-555 315 

Svar på medborgarförslag om husbilsparkering 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommuninvånarnas möjlighet till husbilsparkering anses vara uppfyllda genom att 

det redan finns privata aktörer som tillhandahåller låsta parkeringsplatser samt att 

kommunen tillhandahåller möjligheten för privatpersoner att hyra p-platser för 

fordon.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

Medborgarförslaget innebär att Marks kommun ska, genom uthyrning, 

tillhandahålla parkeringsyta för husbilar för parkering längre än 24 timmar. 

Parkeringsytan önskas vara asfalterad, inhägnad och låst. Samtliga 

parkeringsplatser avses vara numrerade samt inneha elanslutning.  

Författaren av medborgarförslaget menar på att det skulle vara mycket positivt för 

Marks kommun att kunna erbjuda invånarna husbilsparkering eftersom kommunen 

ofta benämns positiv i husbilskretsar. Detta med anledning av att kommunen  

sedan tidigare erbjuder gratis ställplatser med tillgång till el samt tömning av 

gråvatten och toalett. Att tillhandahålla parkeringsyta för husbilar skulle enligt 

inlämnat medborgarförslag medföra att Marks kommun ytterligare befäster sin 

position inom husbilskretsarna. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 22 september 2021.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 295, 

där följande föreslås: 

Kommuninvånarnas möjlighet till husbilsparkering anses vara uppfyllda genom att 

det redan finns privata aktörer som tillhandahåller låsta parkeringsplatser samt att 

kommunen tillhandahåller möjligheten för privatpersoner att hyra p-platser för 

fordon.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  
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Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

______________ 
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2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 207/2021   Dnr: KS 2020-631 106 

Delårsrapport 2020 för SÄRF 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten 2020 för SÄRF godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för 

egen del godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att 

översända densamma till medlemskommunerna för beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 324, där följande föreslås: 

Delårsrapporten 2020 för SÄRF godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

 

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF 

_______________ 

 

  



Sida 19(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 208/2021   Dnr: KS 2021-612 

Ny webbplats mark.se 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny webbplats, mark.se, med skälet 

att webbplatsen ska bli mer tillgänglig. Arbetet beräknas kosta 3 250 000 kronor, 

vilket fördelas med 1 200 000 kronor under 2022 och finansieras med medel ur 

kommunreserven. 2 050 000 kronor under 2023 hanteras i ordinarie 

budgetprocess. 

Ärendet 

Kommunorganisationen har ett behov av att se över och arbeta om befintlig 

webbplats, för att information om kommunens verksamheter ska bli mer 

lättillgänglig för kommunens olika målgrupper. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått muntlig information om arbetet under 

sammanträde den 14 april 2021. 

I det kommande arbetet planeras behovsanalyser såväl ur ett verksamhets- som 

ett målgruppsperspektiv att genomföras, med hjälp av exempelvis olika typer av 

fokus- och referensgrupper. I arbetet kommer också att ingå bland annat bygga 

upp en struktur för bättre sökbarhet, migration och tillgänglighetsanpassning av 

innehåll, samt utbildningsinsatser av dem som ska jobba med det nya verktyget.  

Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 3 250 000 kronor under 2022-2023. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 325, där följande föreslås: 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny webbplats, mark.se, med skälet 

att webbplatsen ska bli mer tillgänglig. Arbetet beräknas kosta 3 250 000 kronor, 

vilket fördelas med 1 200 000 kronor under 2022, samt 2 050 000 kronor under 

2023. Genomförandet finansieras med medel ur kommunreserven. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 



Sida 20(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

-      

_________________ 

 

 

  



Sida 21(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 209/2021   Dnr: KS 2017-255 026 

Svar på motion om en strategi för sjunkande sjuktal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Numera finns det flera styrdokument, mer utvecklade arbetsformer, åtgärder och 

stödsystem vars syfte är att bidra till mer friska medarbetare, dessa svarar väl mot 

motionärernas förslag om en strategi för sjunkande sjuktal. I dagsläget bedöms det 

inte föreligga något behov av en särskild strategi för sjunkande sjuktal.  

Kommunfullmäktige noterar att handläggningstiden på motionen borde varit 

betydligt kortare.  

Motionen är därmed besvarad.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Christopher Thorson (S) och Lisa Dahlberg (S) föreslår i motion daterad 2017-05-

16 att kommunfullmäktige beslutar att arbeta fram en strategi för hur kommunen 

ska arbeta för att sjuktalen ska minska och att arbetet bör ske i nära samarbete 

med de fackliga organisationerna.  

Förslag till svar på motionen behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-

09-26 som återremitterade motionen.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2021,  

§ 268, där följande föreslås: 

Numera finns det flera styrdokument, mer utvecklade arbetsformer, åtgärder och 

stödsystem vars syfte är att bidra till mer friska medarbetare, dessa svarar väl mot 

motionärernas förslag om en strategi för sjunkande sjuktal. I dagsläget bedöms det 

inte föreligga något behov av en särskild strategi för sjunkande sjuktal.  

Kommunfullmäktige noterar att handläggningstiden på motionen borde varit 

betydligt kortare.  

Motionen är därmed besvarad.   

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  



Sida 22(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

 

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 23(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 210/2021   Dnr: KS 2020-609 026 

Svar på medborgarförslag om dubbade cykeldäck 

Kommunstyrelsens beslut  

Det finns idag inga planer på att börja ersätta kommunens anställda för utrustning 

via friskvårdsbidraget eller på annat sätt. Friskvårdsbidraget kan inte heller 

användas till att köpa eller hyra utrustning enligt Skatteverkets regler.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Ärendet 

Förslagsställaren föreslår att anställda i kommunen som cyklar till arbetet ska få 

fria dubbdäck till cykel med syfte att kunna cykla året om. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 mars 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2021,  

§ 271, där följande föreslås: 

Det finns idag inga planer på att börja ersätta kommunens anställda för utrustning 

via friskvårdsbidraget eller på annat sätt. Friskvårdsbidraget kan inte heller 

användas till att köpa eller hyra utrustning enligt Skatteverkets regler. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

______________ 

 

  



Sida 24(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 211/2021   Dnr: KS 2021-456 

Översyn av styrdokumentet Styrsystem i Marks kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Styrsystem i Marks kommun ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Nämnder och styrelser uppmanas att upphäva serviceåtaganden som inte är 

aktuella. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Styrdokumentet för Styrsystem för Marks kommun upprättades 2009, ändrades 

senast 2017 och är i behov av revidering.  

Förslag till nytt dokument har tagits fram av kommunledningskontoret i dialog med 

representanter från förvaltningar. Förvaltningschefernas ledningsgrupp och 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har haft dialog om översynen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om översynen 24 mars,  

14 april, 18 augusti och 27 oktober. Arbetsutskottet har bland annat framfört att 

förvaltningen ska utgå från nuvarande styrsystem/dokument och göra justeringar, 

att tillitsbaserad styrning ska komma in tydligare i vår styrning framöver, att 

värdegrunden kan vara en del i styrsystemet samt om styrsystemet kan behöva 

ändras i vissa delar p.g.a. uppsiktsplikten som tillkommit efter dokumentet 

upprättades. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 327, där följande föreslås: 

Styrsystem i Marks kommun ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Nämnder och styrelser uppmanas att upphäva serviceåtaganden som inte är 

aktuella. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  



Sida 25(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 26(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 212/2021    

Information om IT-kraschen i den 21–22 november 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i ärendet 

med en redogörelse om ansvarsfördelning och rutiner vid IT-avbrott. 

Ärendet 

Lillemor Berglund Andreasson läser upp en redogörelse från tillförordnad IT-chef 

Lena Wilderäng om IT-kraschen som skedde den 21–22 november. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att återkomma till 

kommunstyrelsen i ärendet med en redogörelse om ansvarsfördelning och rutiner 

vid IT-avbrott. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att informationen noteras och att kommundirektören får i 

uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i ärendet med en redogörelse om 

ansvarsfördelning och rutiner vid IT-avbrott. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta förslaget och finner att så sker. 

 

  



Sida 27(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§213/2021   Dnr: KS 2020-593 422  

Information om kommunens svar på remiss till 

Regeringskansliet om ett nytt vattendirektiv 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets 

vattendistrikt, har för samråd tagit fram förslag till åtgärdsprogram etc. inför 

vattenarbetet 2021–2027. Marks kommun beslöt den 2021-04-29 att begära att 

regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram. 

Den 2021-11-01 inkom från Regeringskansliet en remiss där Marks kommun ombes 

att yttra sig över de justeringar som Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gjort i 

förslag till åtgärdsprogram. 

Dagens sammanträde 

Lars Landrö redogör för ärendet och läser upp delar av förslag till delegationsbeslut 

som ordförande ska besluta om. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner att så 

sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 28(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 214/2021   Dnr: KS 2021-521 

Redovisning från teknik- och servicenämnden kring hur 

renoverings-och underhållsplanen för kommunens fastigheter 

och lokaler ser ut 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras 

Dagens sammanträde 

Bo Petersson (S) presenterar teknik- och servicenämndens renoverings- och 

underhållsplan för kommunenens fastigheter och lokaler. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner att så 

sker. 

 

  



Sida 29(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 215/2021   Dnr: KS 2021-515 

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 utökas med 10 miljoner kronor, 

utökningen görs genom kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Mark kommun skall 

samtliga nämnder lämna en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den 

ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2021. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 

oktoberrapport för kommunstyrelsen. Rapporten visar att kommunstyrelsens 

investeringsbudget på 10 miljoner kronor är förbrukad. Budgeten används 

framförallt till strategiska markförvärv och IT-investeringar och förnärvarande 

pågår diskussioner om två stycken markförvärv. För att möjliggöra eventuellt avslut 

innan årsskiftet i dessa förhandlingar behöver investeringsbudgeten utökas med 10 

miljoner kronor. Kommunstyrelsen disponerar årligen 20 miljoner kronor i reserv 

för hela kommunens investeringsbehov, reserven har inte använts under 2021.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information i ärendet den 10 november 

2021, § 338. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 november 2021,  

§ 341, där följande föreslås:  

Oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 utökas med 10 miljoner kronor, 

utökningen görs genom kommunstyrelsens investeringsreserv. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 



Sida 30(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut skickas till 

-  

______________________ 

 

 

  



Sida 31(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 216/2021   Dnr: KS 2021-514 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Krisledningsnämnden har den 17 april 2020, § 28, fattat beslut om inriktning av 

krisledningsarbetet i kommunen med anledning av pandemin covid -19. Situationen 

är inte längre sådan som anges i krisledningsnämndens beslut och från och med  

1 januari 2022 gäller därmed inte det beslutet. 

Kommunstyrelsen noterar kultur- och fritidsnämndens återrapportering på hur 

nämnden åtgärdat bristerna i internkontrollarbetet.  

Kommunstyrelsen noterar redovisningen från nämnder och styrelser på åtgärder för 

en stark demokrati enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22. 

Kommunstyrelsen noterar aktuell lägesrapport från överförmyndarnämnden över 

situationen inom nämndens verksamhet. 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Ärendet 

Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den 

ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2020. Oktoberrapporten 

för Marks kommun behandlas av kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 11 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information i ärendet den 10 november 

2021, § 339. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 november 2021, § 

341, där följande föreslås:  

Krisledningsnämnden har den 17 april 2020, § 28, fattat beslut om inriktning av 

krisledningsarbetet i kommunen med anledning av pandemin covid -19. Situationen 

är inte längre sådan som anges i krisledningsnämndens beslut och från och med  

1 januari 2022 gäller därmed inte det beslutet. 

Kommunstyrelsen noterar kultur- och fritidsnämndens återrapportering på hur 

nämnden åtgärdat bristerna i internkontrollarbetet.  

Kommunstyrelsen noterar redovisningen från nämnder och styrelser på åtgärder för 

en stark demokrati enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2021-04-22. 

Kommunstyrelsen noterar aktuell lägesrapport från överförmyndarnämnden över 

situationen inom nämndens verksamhet. 



Sida 32(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Oktoberrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktige 

Demokratiberedningen 

_______________________ 

 

  



Sida 33(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 217/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Renhållningstaxa 2022 - komplettering avseende insamling av 

returpapper 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus antas. 

Renhållningstaxa 2022 kompletteras med taxa för insamling av returpapper från 

flerbostadshus. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunerna har genom avskaffandet av producentansvaret för returpapper fått ta 

över insamlingen av detta avfall, som kommer från hushåll. Detta träder i kraft 1 

januari 2022. I många flerbostadshus har utsortering av returpapper erbjudits de 

boende under många år, för att undvika att tidningar slängs i restavfallet. Detta har 

bekostats av respektive fastighetsägare. Teknik- och servicenämnden anser att 

denna möjlighet behöver finnas kvar för att denna fraktion inte ska hamna i 

restavfallet. För att kunna erbjuda denna tjänst och ta betalt för densamma 

behöver Renhållningstaxan för 2022 kompletteras.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021, 

§326, där följande föreslås:  

Taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus antas. Renhållningstaxa 2022 

kompletteras med taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 

 

  



Sida 34(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 218/2021   Dnr: KS 2021-540 

Gemensam avfallsplan för Boråsregionen 2021–2030 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Marks kommun antar Boråsregionens gemensamma avfallsplan. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 

december 2020 att skicka förslag till ny regional avfallsplan för Boråsregionen på 

remiss till medlemskommunerna. Förslaget var ute på remiss under januari-maj 

2021. Kommunstyrelsen i Marks kommun beslutade den 6 maj 2021 att godkänna 

remissyttrande daterat 7 april 2021 som svar på remissen. 

I remissyttrandet svarade Marks kommun bland annat att kommunens samlade 

uppfattning av avfallsplanen är positiv och att kommunen tillstyrker förslagen som 

presenteras i Regional avfallsplan 2021–2030. Förutom den positiva inställningen 

till avfallsplanen i stort skickade kommunen med några synpunkter på enstaka 

punkter i planen. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

beslutade den 10 september 2021 att rekommendera medlemskommunerna att 

anta den gemensamma avfallsplanen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets skrivelse, daterad 14 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 304, där följande föreslås: 

Marks kommun antar Boråsregionens gemensamma avfallsplan. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund 

________ 

 

  



Sida 35(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 219/2021   Dnr: KS 2019-525 602 

Svar på motion om hjärt- och lungräddning samt första hjälpen 

för personal i förskolan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sedan våren 2019 vidtagit åtgärder för 

att säkerställa förskolepersonalens kompetens inom hjärt- och lungräddning och 

första hjälpen. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunledningskontoret den 17 

juni 2019 där det föreslås att kommundirektören och förvaltningschefen för barn- 

och utbildningsförvaltningen (BUF) får i uppdrag att: 

 

1 – utreda förutsättningarna för årlig utbildning för all personal inom förskolan i 

hjärt- lungräddning (HLR) och första hjälpen och, 

2 – se över möjligheten att erbjuda webbutbildning i HLR och första hjälpen till den 

personal som anställs mellan två utbildningstillfällen. 

Kommunfullmäktige beslöt den 19 juni 2019 att remittera ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden (BUN). 

BUN:s yttrande inkom till kommunledningskontoret den 29 juni 2021. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober 2021,  

§ 282, där följande föreslås: 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sedan våren 2019 vidtagit åtgärder för 

att säkerställa förskolepersonalens kompetens inom hjärt- och lungräddning och 

första hjälpen. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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§ 220/2021   Dnr: KS 2021-203 826 

Svar på medborgarförslag om ny ishall i centralorten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har i december 2018 fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att starta en utredning rörande en ny ishall i kommunen. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om ny ishall i centralorten kom in till Marks kommun 2020-

12-31. Kommunfullmäktige beslöt 2021-02-25/2021-03-04 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

Förslagsställaren anför att det behövs en ny ishall i kommunen som är lätt 

tillgänglig för kommuninvånarna. Syftet är att underlätta för fysisk aktivitet hos 

barn och ungdomar och därigenom främja befolkningens hälsa. 

 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) 

har inkommit med synpunkter på medborgarförslaget. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober 2021,  

§ 284, där följande föreslås: 

Kultur- och fritidsnämnden har i december 2018 fått i uppdrag av 

kommunfullmäktige att starta en utredning rörande en ny ishall i kommunen. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ann Iberius Orrvik yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

_________________ 
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§ 221/2021   Dnr: KS 2021-202 105 

Svar på medborgarförslag om koordinator Sätila 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun har sedan 1 mars 2021 inrättat ett kontaktcenter, då vi inte kan 

inrätta en specifik person för varje ort. Ett viktigt syfte med kontaktcentret är att 

kommuninvånarna ska få en väg in till kommunens organisation. Kontaktcentret 

hjälper sedan till att vägleda kommuninvånaren vidare så att man kommer i 

kontakt med rätt tjänsteperson.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Ärendet 

Den 13 februari 2021 inkom ett medborgarförslag till kommunen där det föreslås 

att det tillsätts en gemensam projektledare/koordinator/kontaktperson för frågor 

gällande utveckling i Sätila och Sätila Sand. Syftet med medborgarförslaget är att 

effektivisera kontakten mellan kommunen och den enskilde kommuninvånaren. 

Kommunfullmäktige beslöt 4 mars 2021 att överlämna till kommunstyrelsen för 

handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 oktober 2021,  

§ 283, där följande föreslås: 

Marks kommun har sedan 1 mars 2021 inrättat ett kontaktcenter. Ett viktigt syfte 

med kontaktcentret är att kommuninvånarna ska få en väg in till kommunens 

organisation. Kontaktcentret hjälper sedan till att vägleda kommuninvånaren vidare 

så att man kommer i kontakt med rätt tjänsteperson.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår följande tillägg till första meningen i arbetsutskottets 

förslag till beslut: ”…då vi inte kan inrätta en specifik person för varje ort”. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med 

Tomas Ekbergs (M) ändringsförslag, och finner att så sker. 
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Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

________________ 

 

  



Sida 40(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 222/2021   Dnr: KS 2020-50 370 

Svar på motion om betalfunktion i laddstolpar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Efter att motionen lämnades in till kommunen har ett uppdrag getts till Marks 

Kraftvärme AB:s VD om att utreda möjliga betallösningar för kommunens befintliga 

laddstationer. Därutöver har samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att ta fram en 

kommunal strategi för framtida laddinfrastruktur där frågan om betallösning ingår. 

Motionen bifalls. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) och Bengt Ferm (M) lämnade 28 januari 2020 in en motion 

om betalfunktion i laddstolpar.  

Den lyder: Idag är det gratis att ladda batterierna på sina elbilar från Marks 

kommuns laddstolpar. Då det enligt förslag kommer att sättas upp flera laddstolpar 

i kommunen samtidigt som antalet elbilar ökar kommer kostnaden för denna 

gratistjänst att öka kraftigt. Vi är positiva till elbilar men kan inte se varför 

skattebetalarna ska bekosta förmånen att ladda dessa gratis. För att 

likställighetsprincipen ska gälla så långt det är möjligt föreslår vi att: 

1 – De betalningsfunktioner som finns i nuvarande laddstolpar aktiveras snarast 

2 – Samtliga nya laddstolpar ansluts till ett betalsystem. 

Motionen remitterades 30 januari 2020 till kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 14 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 27 oktober 2021,  

§ 303, där följande föreslås: 

Efter att motionen lämnades in till kommunen har ett uppdrag getts till Marks 

Kraftvärme AB:s VD om att utreda möjliga betallösningar för kommunens befintliga 

laddstationer. Därutöver har samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att ta fram en 

kommunal strategi för framtida laddinfrastruktur där frågan om betallösning ingår. 

Motionen bifalls. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

________ 
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§ 223/2021   Dnr: KS 2020-610 370 

Svar på medborgarförslag om laddstolpar på Marks Bostads 

AB parkeringsplatser 

Kommunstyrelsens beslut 

På Marks Bostad AB pågår arbetet med att inventera, förbereda och erbjuda 

laddstolpar för sina hyresgäster. Marks Bostad AB deltar även i kommunens 

pågående arbete med att utveckla infrastrukturen för laddstolpar i kommunen.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag, inlämnat den 14 oktober 2020, föreslås att laddstolpar för 

elbilar sätts upp vid Marks Bostads AB parkeringsplatser. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 september 2021.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2021,  

§ 270, där följande föreslås: 

På Marks Bostad AB pågår arbetet med att inventera, förbereda och erbjuda 

laddstolpar för sina hyresgäster. Marks Bostad AB deltar även i kommunens 

pågående arbete med att utveckla infrastrukturen för laddstolpar i kommunen.  

 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren. 
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§ 224/2021   Dnr: KS 2020-49 435 

Svar på motion om vandringsvägar för havslevande fisk i 

Viskan och dess tillflöden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Miljönämnden fortsätter att samverka med berörda aktörer och bevaka möjligheter 

till att söka bidrag för åtgärder som främjar den vandrande fiskens möjligheter i 

Viskan.  

Motionen bifalls.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) har den 28 januari 2020 lämnat in en motion med förslag 

att kommunen ska vara aktiv och drivande i frågan om att återskapa 

vandringsvägar för fisk i Viskan. Diskussioner ska ske med Viskans vattenråd för att 

åstadkomma vandringsled för fisken i Viskan.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 september 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 oktober 2021,  

§ 297, där följande föreslås: 

Miljönämnden fortsätter att samverka med berörda aktörer och bevaka 

möjligheter till att söka bidrag för åtgärder som främjar den vandrande 

fiskens möjligheter i Viskan. 

 

Motionen bifalls. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

Pär-Erik Johansson (M) 

Miljönämnden 
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§ 225/2021   Dnr: KS 2019-657 600 

Svar på motion om läxhjälp 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolverksamhet. Nämnden 

ska bland annat arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Ett sätt att 

bidra till att samtliga elever får stöd i att nå kunskapsmålen är en organiserad och 

samordnad läxhjälp, exempelvis på fritidshem och/eller via ideella 

föreningar/organisationer.  

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner 

arbeta fram lämpliga styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för 

styrdokument.  

Motionen bifalls. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Elise Benjaminsson (M), Elise Arnell (KD) och Tomas Johansson (M) har den 3 

september 2019 lämnat en motion med förslag om att ta fram en övergripande 

modell för läxhjälp i anslutning till skoldagens slut. Förslagsvis skulle läxhjälp ske 

på eller i anslutning till fritidshemmen i kommunen för att alla elever på ett likartat 

sätt då kan erbjudas läxhjälp.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 september 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2021,  

§ 269, där följande föreslås: 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens skolverksamhet. Nämnden 

ska bland annat arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan. Ett sätt att 

bidra till att samtliga elever får stöd i att nå kunskapsmålen är en organiserad och 

samordnad läxhjälp, exempelvis på fritidshem och/eller via ideella 

föreningar/organisationer.  

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner 

arbeta fram lämpliga styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för 

styrdokument.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att motionen bifalls i stället för besvaras.  
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Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Elise Arnell (KD), Lena Ferm Hansson (C) och Anders Lindahl (M) yrkar bifall till 

Tomas Johanssons (M) ändringsförslag. 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med 

Tomas Johanssons (M) ändringsförslag, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Elise Arnell (KD) 

Elise Benjaminsson (M) 

Tomas Johansson (M) 

Barn- och utbildningsnämnden 

________________ 
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§ 226/2021   Dnr: KS 2021-341 

Översyn av kommungemensamt reglemente för nämnderna 

Kommunstyrelsen beslut och förslag till kommunfullmäktige 

Kommungemensamt reglemente för nämnderna ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Instruktionen för kommundirektören ändras på så sätt att kommundirektören 

beslutar om tjänstemannaorganisationens utformning vad gäller förvaltningen 

under kommunstyrelsen och vad som hanteras inom vilken förvaltning. 

Instruktionen för förvaltningschef kompletteras med att förvaltningschef beslutar 

om tjänstemannaorganisationens utformning inom dess förvaltning. 

Besluten gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna där det inte längre anges att 

nämnden beslutar om sin interna organisation. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen. Sådan översyn behöver nu ske. Förslag till nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna har tagits fram, vilket bygger på 

det förslag till reglemente för styrelse och nämnder som Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) tog fram 2019 efter att den nya kommunallagen trädde i kraft. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samtliga nämnder med 

möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och 

därefter har förslag till kommungemensamt reglemente för nämnderna upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 313, där följande föreslås: 

Kommungemensamt reglemente för nämnderna ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Instruktionen för kommundirektören ändras på så sätt att kommundirektören 

beslutar om tjänstemannaorganisationens utformning vad gäller förvaltningen 

under kommunstyrelsen och vad som hanteras inom vilken förvaltning. 

Instruktionen för förvaltningschef kompletteras med att förvaltningschef beslutar 

om tjänstemannaorganisationens utformning inom dess förvaltning. 

Besluten gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna där det inte längre anges att 

nämnden beslutar om sin interna organisation. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

________________ 
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§ 227/2021   Dnr: KS 2021-342 

Översyn av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för kommunstyrelsen ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till nytt reglemente för 

kommunstyrelsen har tagits fram, vilket bygger på det förslag till reglemente för 

styrelse och nämnder som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog fram 2019 

efter att den nya kommunallagen trädde i kraft. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat förslaget till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för kommunstyrelsen upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 312, där följande föreslås: 

Reglemente för kommunstyrelsen ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att 7 § 7 punkten i reglementet kompletteras med 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om upphandling av större 

investeringsprojekt. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag med 

Lena Ferm Hanssons (C) tilläggsförslag, och finner att så sker. 
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Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 228/2021   Dnr: KS 2021-395 

Översyn av reglemente för krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för krisledningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för krisledningsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden har därefter upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 314, där följande föreslås: 

Reglemente för krisledningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Krisledningsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 229/2021   Dnr: KS 2021-345 

Översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för barn- och utbildningsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens 

arbetsutskott har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för barn- och utbildningsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 315, där följande föreslås: 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

____________ 

 

  



Sida 52(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 230/2021   Dnr: KS 2021-346 

Översyn av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn skedde 

2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn av 

samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet för 

kultur- och fritidsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för 

kultur- och fritidsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 316, där följande föreslås: 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

  

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 

 

  



Sida 53(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 231/2021   Dnr: KS 2021-348 

Översyn av reglemente för miljönämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för miljönämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för miljönämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för miljö-

nämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 317, där följande föreslås: 

Reglemente för miljönämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Miljönämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

_______________ 

 

  



Sida 54(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 232/2021   Dnr: KS 2021-347 

Översyn av reglemente för plan- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden ersätts enligt upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för plan- och byggnadsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens 

arbetsutskott har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för plan- och byggnadsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 318, där följande föreslås: 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden ersätts enligt upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Plan- och byggnadsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 

 

  



Sida 55(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 233/2021   Dnr: KS 2021-350 

Översyn av reglemente för socialnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för socialnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för socialnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för social-

nämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 319, där följande föreslås: 

Reglemente för socialnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 



Sida 56(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut skickas slutligt till 

Socialnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

_______________ 

 

 

  



Sida 57(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 234/2021   Dnr: KS 2021-349 

Översyn av reglemente för teknik- och servicenämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för teknik- och servicenämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för teknik- och servicenämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbets-

utskott har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för teknik- och servicenämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 320, där följande föreslås: 

Reglemente för teknik- och servicenämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 

 

  



Sida 58(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 235/2021   Dnr: KS 2021-343 

Översyn av reglemente för valnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för valnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för valnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för val-

nämnden upprättats.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 321, där följande föreslås: 

Reglemente för valnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Valnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

___________________ 

  



Sida 59(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 236/2021   Dnr: KS 2021-351 

Översyn av reglemente för äldreomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Reglementet för äldreomsorgsnämnden tillkom 2015 när nämnden 

bildades. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn av 

samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet för 

äldreomsorgsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för äldre-

omsorgsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 322, där följande föreslås: 

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  



Sida 60(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Äldreomsorgsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 

 

 

  



Sida 61(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 237/2021   Dnr: KS 2021-344 

Översyn av reglemente för överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för överförmyndarnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för överförmyndarnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för 

överförmyndarnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 november 2021,  

§ 323, där följande föreslås: 

Reglemente för överförmyndarnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Överförmyndarnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

__________________ 

 

  



Sida 62(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 238/2021    

Information om läget på barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektören informerar om läget på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor och diskutera ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna informationen och finner att 

så sker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sida 63(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 239/2021   Dnr: KS 2019-64 379 

Entledigande av adjungerad ledamot i Ringhals 

säkerhetsnämnd och nominering av desamma  

Kommunstyrelsens beslut 

Lisa Dahlberg (S) entledigas från sitt uppdrag som adjungerad ledamot i den lokala 

säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. 

Jessica Rodén (S) nomineras som adjungerad ledamot i den lokala 

säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. 

Ärendet 

Lisa Dahlberg (S) har i skrivelse 2021-11-06 avsagt sig uppdrag i den lokala 

säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att Jessica Rodén (S) tar över som adjungerad 

ledamot i den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan entlediga Lisa Dahlberg (S) från 

hennes uppdrag som adjungerad ledamot i den lokala säkerhetsnämnden vid 

Ringhals kärnkraftverk, och finner att så sker. 

Ordförande frågar om Jessica Rodén (S) kan nomineras som adjungerad ledamot i 

den lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Ringhals säkerhetsnämnd 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 64(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 240/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Begäran om omprövning av 

fastighetstaxering. Älekulla 2:31 

Samhällsutvecklingschef 2021-10-11 KS 2021-133 122-39 

Begäran om omprövning av 

fastighetstaxering. Älekulla 2:32 

Samhällsutvecklingschef 2021-10-11 KS 2021-133 122-40 

Förslag till fastighetstaxering. 

Kinna 24:125 

Samhällsutvecklingschef 2021-10-11 KS 2021-133 122-41 

Delegationsbeslut i brådskande 

ärende 

Ordförande 2021-10-13 KS 2021-564-2 

Uppsägning av nyttjanderätt Exploateringsingenjör 2021-10-19 KS 2021-541-1 

Nyttjanderättsavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-19 KS 2021-325-7 

Nyttjanderättsavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-19 KS 2021-517-3 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-19 KS 2021-84 255-2 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-19 KS 2021-500-3 

Nyttjanderättsavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-19 KS 2021-197 255-3 

Nyttjanderättsavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-19 KS 2021-336-3 

Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Exploateringsingenjör 2021-10-19 KS 2021-502-3 

Delegationsbeslut -  yttrande 

över Måltidsprogram 

Jessica Rodén 2021-10-19 KS 2021-519-2 

Uppsägning av arrende Exploateringsingenjör 2021-10-22 KS 2021-572-1 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-27 KS 2021-408-3 

Fastighetsdeklaration. Assberg 

1:30 

Samhällsutvecklingschef 2021-10-27 KS 2021-133 122-42 

Fastighetsdeklaration. Bonared 

1:37 med flera 

Samhällsutvecklingschef 2021-10-27 KS 2021-133 122-43 

Komplettering till servitutsavtal Samhällsutvecklingschef 2021-10-28 KS 2021-615-1 

Anläggningsarrende Samhällsutvecklingschef 2021-10-28 KS 2021-532-2 

Ansökan och beslut Kommunfullmäktiges 

ordförande 

2021-10-29 KS 2021-618-1 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-11-01 KS 2021-498-3 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-11-01 KS 2021-354-3 

Avtal om arrende Exploateringsingenjör 2021-11-03 KS 2021-607-2 



Sida 65(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-11-09 KS 2021-504-3 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2021-11-11 KS 2021-5 057-12 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2021-11-11 KS 2021-5 057-11 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2021-11-11 KS 2021-5 057-13 

 

 

  



Sida 66(66) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-11-24 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 241/2021 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns. 

A) Protokoll 2021-08-23 Kommunala funktionshinderrådet  

B) Boråsregionen Direktionsprotokoll 2021-10-22  

C) Brev till regionen om samverkan och stöd  

D) Marks kommuns rapport till länsstyrelsen 20211104 

E) Protokoll Lokala säkerhetsnämnden 210917 

F) Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering 

G) Vetot avseende vindkraft 

H) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv anst, Månad 2021-08 

I) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv anst, Månad 2021-10 

J) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv anst, Månad 2021-09 

K) Ksau § 3052021 

 


