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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15, § 244-247, 250, 262 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-12-15 
Datum för anslags 
nedtagande 

2022-01-06 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  
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§ 244/2021   Dnr: KS 2021-300 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 

avseende december 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2021-11-17, 

godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Enligt 33 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 

gånger varje år redovisa de motioner som kommunfullmäktige inte har fattat beslut 

om inom ett år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 december 2021, § 

342, där följande föreslås: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2021-11-17, 

godkänns.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

-    

____________________ 
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§ 245/2021   Dnr: KS 2021-300 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 

medborgarförslag, avseende december 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 

2021-11-17, godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Enligt 34 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två 

gånger varje år redovisa de medborgarförslag som kommunfullmäktige inte har 

fattat beslut om inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen 

ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 december 2021, § 

343, där följande föreslås:  

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 

2021-11-17, godkänns.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

_____________________ 
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§ 246/2021   Dnr: KS 2021-298 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 

avseende december 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 

än ett år gamla, godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Kommunallagen 6 kap. § 34 anger att ett ärende som väckts genom 

medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att  kan avgöras inom ett år från 

det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska 

minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. 

Nämnden ska även informera om de ärenden som inte har avgjorts inom den tid 

som anges i första stycket.  

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 december 2021, § 

344, där följande föreslås:  

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 

än ett år gamla, godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  
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Beslut skickas slutligt till 

-    

________________ 
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§ 247/2021   Dnr: KS 2021-299 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 

avseende december 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Kommunallagen 6 kap. § 34 anger att ett ärende som väckts genom 

medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att  kan avgöras inom ett år från 

det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska 

minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. 

Kommunfullmäktige får denna information i juni samt december varje år. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 december 2021, § 

345, där följande föreslås:  

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

-    

__________________ 
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§ 250/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Införande av efterdebitering för livsmedelskontrollen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderade bestämmelser om taxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Reservation 

Ledamöterna har i olika avseenden reserverat sig, se respektive beslutsgång. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande  

Ärendet 

Genom beslut i kommunfullmäktige i oktober 2020 (KF § 163/2020) uppmanades 

miljönämnden att ersätta nuvarande system med förskottsdebiterade årliga avgifter 

med ett system med efterhandsdebitering.  

När livsmedelstaxan togs upp i miljönämnden i samband med budgetunderlaget i 

juni, var det fortfarande oklart när underlaget för en ny livsmedelstaxa skulle vara 

klar. I slutet av september 2021 presenterade SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner) ett underlag och vägledning för kommunernas taxesättning inom 

livsmedelskontrollen utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning som gjordes 

efter att EU:s nya kontrollförordning trätt i kraft i april 2021.  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut och med stöd av SKRs underlag har 

samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten tagit fram ett förslag till reviderade 

taxebestämmelser för livsmedelskontrollen för godkännande av miljönämnden och 

antagande av kommunfullmäktige. Taxeändringen är tänkt att gälla med start 1/1 

2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 december, § 364, 

där följande beslutades: 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
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Jäv 

Tomas Ekberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

För Tomas Ekberg (M) tjänstgör Pär-Erik Johansson (M).  

 

Dagens sammanträde 

Miljöchef Kennet Jonsson, miljöinspektör Kristina Jacobsson och 

verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att övergångsbestämmelserna ska endast vara år 

2022, därefter ska kontrollskulden vara i kapp.  

Niklas Herneryd (L) föreslår att reviderade bestämmelser om taxa för offentlig 

kontroll enligt livsmedelslagstiftningen fastställs. 

Jessica Rodén (S), Peter Landgren (S), Stefan Brunander (C), Lena Ferm Hansson 

(C), Glenn Glansin (SD) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Niklas Herneryds (L) 

förslag.  

Elise Arnell (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Niklas Herneryds (L) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget avslås. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Elise Arnell (KD), Elise Benjaminsson (M) och Pär-Erik 

Johansson (M) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslut skickas slutligt till 

Miljönämnden 

_____________________ 
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§ 262/2021   Dnr: KS 2021-539 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun godkänner upprättad regional överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet.  

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna 

överenskommelsen med Västra Götalandsregionen beträffande hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Boråsregionen har beslutat den 10 september 2021, § 58 att ställa sig bakom 

förslaget till Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 

överenskommelsen. Kommunens beslut ska meddelas Boråsregionen senast den 17 

december 2021. 

Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt 

att påtala vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den 

enskildes behov av hjälpmedel inom rimlig tid. Överenskommelsen förtydligar 

ansvaret för berörda huvudmän och anger former för parternas samverkan. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 december 2021, § 

354, där följande föreslås: 

Marks kommun godkänner upprättad regional överenskommelse för hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet.  

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna 

överenskommelsen med Västra Götalandsregionen beträffande hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet. 
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Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Äldreomsorgsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

____________________ 

 

 

  




