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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-02-02 

Tid:   Onsdag den 2 februari, klockan 08.30-12.55. 

Paus klockan 08.40-08.45, 09.40-09.50, 10.40-10.50. 

Plats: 
 

  

Beslutande:  (S) Efkan Üstündag tjänstgör för Peter Landgren  

 (S) Jessica Rodén 

 (S) Anita Lomander §§ 1-16, 18-22 

 (S) Gunnar Nilsson tjänstgör för Anita Lomander § 17 

 (S) Ulf Dahlberg 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Stefan Brunander 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Anders Lindal 

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Glenn Glansin 

 (V) Arthur Thiry 

 (KD) Elise Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare  

(S) Gunnar Nilsson, klockan 08.40-12.55, §§ 1-16, 18-22 

(S) Efkan Üstündag 

(S) Arvid Eklund 

(C) Pontus Johansson 

(C) Gisella Olsson 

(L) Jan Karlsson 

(M) Ann Iberius Orrvik 

(M) Pär-Erik Johansson 

(M) Elise Benjaminsson 

(SD) Lennart Svensson 

(SD) Jarl Krüger 

(V) Karin Jageby 

(KD) Lars-Inge Andersson 
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 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Martin Bertilsson Inköpschef §§ 3-7 

 Maria Sivedal Utredare § 3 

 Andreas Andersson Tillförordnad 

digitaliseringschef 

§ 3 

 Lars Landrö Utredare §§ 4-7 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 8-16 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§§ 8-16 

 Monica Bergsten Miljöstrateg §§ 8-9 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör §§ 10-11 

 Maria Granieri Enhetschef VA §§ 10-11 

 Kerstin Säthil Folkhälsostrateg § 12 

 Stina Hallhagen Destinations- 

utvecklare 

§ 14 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 15,17 

 Tomas Persson Ekonom §§ 15,17 

 Erik Glansin Projektledare § 15 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-02-10, klockan 09.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-22 

Ellen Player Pellby 

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 

2022-02-02, § 4 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-02 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-02-24 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby  
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02, § 1-3, 5-22 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-10 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-03-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 1 

Kommunstyrelsens arbetsformer 2019-2022 § 2 

Svar på motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark § 3 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 § 4 

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-

2026 

§ 5 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - 

Verksamhetsplan och budget 2022 

§ 6 

Införande av e-arkiv i Marks kommun § 7 

Svar på motion tankställe för vätgas § 8 

Svar på motion om att bygga mer i trä (M) § 9 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och 

avloppsförsörjning - utökning med Dyrenäs 

§ 10 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och 

avloppsförsörjning - utökning med Flohult 

§ 11 

Insatser inom Bästa barnkommun: Ungas inflytande, jämlik 

fritid, finansiering av samordnaruppdrag och utveckling av 

det uppsökande arbetet riktat mot ungdomar. 

§ 12 

Svar på medborgarförslag om att likställa sjukpensionärers 

resekostnader med Västtrafiks seniorerbjudande 

§ 13 

Information om besöksnäringssatsningen i Marks kommun § 14 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 15 

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott (S) 

§ 16 

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse § 17 

Kommundirektören informerar § 18 

Gratis mensskydd till skolungdomar i gymnasieskolan § 19 

Fråga om Fritsla Hockeyklubb § 20 
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Redovisning av delegationsbeslut § 21 

Redovisning av meddelanden § 22 
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§ 1/2022    

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Kommunstyrelsens arbetsformer 2019-2022 

- Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025 

- Gratis mensskydd till skolungdomar i gymnasieskolan 

- Fråga om Fritsla Hockeyklubb 

Ärendet ”yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående detaljplan för Ytterås 

5 med flera” utgår.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Kommunstyrelsens arbetsformer 2019-2022 

- Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025 

Ordföranden föreslår att ärendet ”yttrande till Mark- och miljööverdomstolen 

angående detaljplan för Ytterås 5 med flera” utgår.  

Elise Arnell (KD) lyfter extra ärende angående gratis mensskydd till skolungdomar i 

gymnasieskolan. 

Tomas Ekberg (M) lyfter fråga om Fritsla Hockeyklubb.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Kommunstyrelsens arbetsformer 2019-2022 

- Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025 

- Gratis mensskydd till skolungdomar i gymnasieskolan 

- Fråga om Fritsla Hockeyklubb 

Ärendet ”yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående detaljplan för Ytterås 

5 med flera” utgår.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

_____________________ 
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§ 2/2022   Dnr: KS 2018-591 101  

Kommunstyrelsens arbetsformer 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ska resterande del av mandatperioden 2019-2022 arbeta enligt 

följande ordning:  

Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis att fatta beslut direkt i ärendena 
utan särskild beslutsomgång.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen ska resterande del av mandatperioden 2019-2022 arbeta enligt 

följande ordning:  

Kommunstyrelsen kommer fortsättningsvis att fatta beslut direkt i ärendena 
utan särskild beslutsomgång.  
 
Tomas Johansson (M) instämmer i Jessica Rodéns (S) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår ordförandens och 

Tomas Johanssons (M) förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

____________________ 
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§ 3/2022   Dnr: KS 2021-380 

Svar på motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Marks kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter 

och nätverk där kommunen är huvudman. 

Marks kommun aktivt verkar för att alla verksamheter där barn vistas ska vara 

porrfria zoner. 

Motionen anses därmed bifallen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Elise Arnell (KD) har den 25 maj 2021 lämnat en motion med förslag om att Marks 

kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter och 

nätverk där kommunen är huvudman. Marks kommun ska även aktivt verka för att 

alla verksamheter där barn vistas ska vara porrfria zoner. 

Kommunfullmäktige remitterade den 17 juni 2021 till barn- och 

utbildningsnämnden som behandlade motionen den 14 oktober 2021. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 2, 

där följande föreslås: 

Marks kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter 

och nätverk där kommunen är huvudman. 

Marks kommun aktivt verkar för att alla verksamheter där barn vistas ska vara 

porrfria zoner. 

Motionen anses därmed bifallen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Elise Arnell (KD), Inga-Maj Krüger (SD), Anita Lomander (S) och 

Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.   

Beslut skickas slutligt till 

Elise Arnell (KD) 

Barn- och utbildningsnämnden 

______________________ 
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§ 4/2022   Dnr: KS 2021-649 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun antar Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

2022–2025. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

______________________________ ________________________________ 

 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Närvårdssamverkan syftar i grunden till att förbättra och säkra vårdövergångarna 

mellan vårdgivarna. Invånarna ska ges tillgång till hälso- och sjukvård på lika 

villkor. Med en sammanhållen vårdkedja ska individen inte påverkas när ansvaret 

för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare till en annan. 

 

För att säkerställa effektiva vårdprocesser där ansvarsgränser och arbetssätt tar 

hänsyn till individens behov finns i Västra Götaland en modell med 

vårdsamverkansområden. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg organiserar samtliga 

vårdgivarnivåer där det uttalade syftet är att samverkan ska ske på lägsta effektiva 

nivå.  

 

Modellen för vårdsamverkan i Södra Älvsborg regleras av ett politiskt fastställt 

inriktningsdokument, vilket senast var föremål för revidering under 2018 för att 

gälla under perioden 2019–2022.  

 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 skickades till 

Marks kommun den 2021-11-19. Kommunens beslut ska meddelas Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund senast den 2022-01-31. Vi har fått anstånd till den 

2022-03-03. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 januari 2022, § 29, 

där följande föreslås: 

 

Marks kommun antar Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

2022–2025. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.   

Beslut skickas till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

________________________ 

 

 

 

  

mailto:info@borasregionen.se
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§ 5/2022   Dnr: KS 2022-42 

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51.  

 

Antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut med omedelbar justering. 

Ärendet 

Kommunallagen 5 kap. 5 § anger att kommunfullmäktige bestämmer hur många 

ledamöter som fullmäktige ska ha och anger ett visst minimiantal beroende på hur 

många röstberättigade det finns i kommunen.  

Enligt kommunallagen 5 kap. 8 § ska kommunfullmäktige före utgången av februari 

månad valåret besluta om antalet ersättare i kommunfullmäktige. Antalet ska 

utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 

fullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 januari 2022, § 26, 

där följande föreslås:  

 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51.  

 

Antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut med omedelbar justering. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

_______________________ 
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§ 6/2022   Dnr: KS 2021-678 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - 

Verksamhetsplan och budget 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 

samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad 

till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 

förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 10 december 

2021 att översända verksamhetsplan och budget 2022 till medlemskommunerna för 

godkännande. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 januari 2022, § 17, 

där följande föreslås:  

 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

 
Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

___________________ 

mailto:info@borasregionen.se
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§ 7/2022   Dnr: KS 2021-480 

Införande av e-arkiv i Marks kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Alla kommuner har ansvar för att spara sin information, oavsett om den är digital 

eller i pappersform. Det framgår av tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan 

lagstiftning. Historiskt sett har all information sparats i traditionella pappersarkiv. 

Men under de senaste årtiondena har lösningar för arkivering av digital information 

tagits fram och används i allt högre grad av statliga myndigheter och kommuner.  

I Marks kommun har vi ett antal olika verksamhetssystem som används i 

ärendehanteringsprocessen. Mycket av den information som finns i dessa system 

har kommit in till kommunen i elektronisk form och bearbetats vidare i 

verksamhetssystemen. När informationen inte längre behövs som underlag för 

beslutsfattande ligger den kvar i elektronisk form i verksamhetssystemen eller den 

skrivs ut på papper och arkiveras i pappersform i kommunarkivet. 

Frågan om införande av e-arkiv i Marks kommun har på sistone aktualiserats 

genom att kommuncheferna i Sjuhärad har gett Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund i uppdrag att genomföra en förstudie för införande av e-arkiv 

inom medlemskommunerna och kommunalförbundet. Förstudien har undersökt 

olika alternativ för införande av e-arkiv. 

I Marks kommun behöver vi nu ta ställning till om vi ska införa e-arkiv och på vilket 

sätt det i så fall ska göras. Det måste också beslutas om finansiering av införandet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 januari 2022, § 18, 

där följande föreslås:  
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Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M), Lena Ferm Hansson (C) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.   

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

___________________ 
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§ 8/2022   Dnr: KS 2019-230 251 

Svar på motion om tankställe för vätgas 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Marks kommun ställer sig positiv till både nya energislag, tekniker och bränslen 

som kan ha en hållbar inverkan på miljön, därför deltar kommunen i 

Boråsregionens projekt Fossilfri Boråsregion. Projektets övergripande mål är att 

förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel. Projektet, som pågår till slutet av 

2023, kommer vara vägledande för var det i kommunen kan vara lämpligt att 

lokalisera ett tankställe för vätgas. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger 

(SD), Glenn Glansin (SD) och Elise Arnell (KD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) och Anders Lindal (M) har framställt en motion gällande 

byggandet av ett tankställe i Marks kommun för fordon som drivs med vätgas (H2). 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2019, § 25/2019, beslutat att remittera 

motionen till kommunstyrelsen.  

 

Ärendet har remitterats teknik- och servicenämnden och Marks Kraftvärme AB att 

inkomma med förslag till beslut.  

 

Marks Energi AB:s remissvar är upptagen och förankrad med styrelsen enligt 

styrelseprotokoll 20200213 §12 punkten e. 

 

Teknik- och servicenämnden har yttrat sig i sammanträdesprotokoll TSN 2021-225. 

Beslutet § 115/2021 i Teknik- och Servicenämnden lyder: Teknik- och 

servicenämnden ansluter till Samhällsbyggnadsenhetens och Marks kraftvärmes 

yttranden i ärendet och anser att Marks kommun ska delta i projektet Fossilfri 

Boråsregion. Tankställe för biogas för utredas. Teknik- och servicenämnden ser 

positivt på motionen och ser fram emot att vara behjälpliga vid en eventuell 

intresseanmälan av etablering. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 20 december 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 4, 

där följande föreslås:  

 

Marks kommun ställer sig positiv till både nya energislag, tekniker och bränslen 

som kan ha en hållbar inverkan på miljön, därför deltar kommunen i 

Boråsregionens projekt Fossilfri Boråsregion. Projektets övergripande mål är att 

förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel. Projektet, som pågår till slutet av 

2023, kommer vara vägledande för var det i kommunen kan vara lämpligt att 

lokalisera ett tankställe för vätgas. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Stefan Brunander (C), Ulf Dahlberg (S), Niklas Herneryd (L) och 

Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Tomas Johansson (M) föreslår att motionens förslag att lämplig placering av 

tankstation för vätgas hanteras i översiktsplanarbetet.  

Motionen bifalls.  

Elise Arnell (KD), Glenn Glansin (SD), Anders Lindahl (M) och Tomas Ekberg (M) 

yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tomas Johanssons (M) förslag, och 

finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger 

(SD), Glenn Glansin (SD) och Elise Arnell (KD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

Teknik- och servicenämnden 

Marks Energi AB 

_______________________ 
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§ 9/2022   Dnr: KS 2019-182 225 

Svar på motion om att bygga mer i trä (M) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i trä och har genom sitt 

deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” antagit sig att 

inom klimatlöften 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet innebär att 

kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme vid byggnation i 

kommunala projekt. Kommunens möjligheter att påverka andra att bygga i trä görs 

genom att ställa krav i avtal, exempelvis i markanvisningar till privata exploatörer.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger 

(SD), Glenn Glansin (SD) och Elise Arnell (KD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Ärendet 

Tomas Johansson (M), Ann Iberius Orrvik (M) och Kerstin Weimman Lindén (M) har 

för den moderata gruppen den 4 mars 2019 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige där följande beslut föreslås: 

• Att Marks kommun i första hand väljer trä som byggnadsmaterial i kommunala 

byggnader, samt 

• att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med Marks bostad och andra 

bostadsföretag verka för att dessa har trä som förstahandsval när det gäller val 

av byggmaterial. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till teknik- och servicenämnden den 28 

mars 2019, § 25. 

Teknik- och servicenämnden beslutade 18 februari 2021, § 28, att teknik- och 

serviceförvaltning får i uppdrag att i framtida byggnation fortsätta att utvärdera 

olika material utifrån en helhetsbedömning. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 22 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 januari 2022, § 19, 

där följande föreslås:  

 

Marks kommun ställer sig positiv till att bygga mer i trä och har genom sitt 

deltagande i strategin ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” antagit sig att 
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inom klimatlöften 2022 arbeta med ”Vi bygger i trä”. Klimatlöftet innebär att 

kommunen ställer krav på minst 50 procent trästomme vid byggnation i 

kommunala projekt. Kommunens möjligheter att påverka andra att bygga i trä görs 

genom att ställa krav i avtal, exempelvis i markanvisningar till privata exploatörer.  

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Lena Ferm Hansson (C), Stefan Brunander (C) och Leif 

Sternfeldt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Tomas Johansson (M) föreslår följande: 

Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen ställer krav på minst 50 % trästomme i 

ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i markanvisning.  

 

Motionen bifalls.  

 

Glenn Glansin (SD), Elise Arnell (KD) och Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Tomas Johanssons (M) förslag, och 

finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger 

(SD), Glenn Glansin (SD) och Elise Arnell (KD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Beslut skickas slutligt till 

• Motionärerna 

• Teknik- och servicenämnden 

_____________________ 
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§ 10/2022   Dnr: KS 2021-643 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 

- utökning med Dyrenäs 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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 slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 166/2021, den 11 november 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i 

Dyrenäs.  

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

avloppsförsörjning i området Dyrenäs 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 Dyrenäs avser utökningen verksamhetsområde med 77 fastigheter. 

Området består till största del av bebyggda fastigheter som ligger inom planlagt 

område. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 5, 

där följande föreslås:  

 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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. 
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Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.    

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

______________________ 
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§ 11/2022   Dnr: KS 2021-642 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning  

- utökning med Flohult   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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 § 165/2021, den 11 november 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Flohult.  

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

avloppsförsörjning i området Flohult 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 Flohult avser utökningen verksamhetsområde med 26 fastigheter. 

Området är delvis planlagt och består till övervägande del av befintlig bebyggelse. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 6, 

där följande föreslås:  

 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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. 

Dagens sammanträde 
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Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.    

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_________________________ 
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§ 12/2022   Dnr: KS 2020-469 83 

Insatser inom Bästa barnkommun: Ungas inflytande, jämlik 

fritid, finansiering av samordnaruppdrag och utveckling av det 

uppsökande arbetet riktat mot ungdomar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 1 550 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar:  

• Ge unga inflytande om jämlik fritid genom en forskarledd enkätstudie och en 

serie demokratiworkshops, 350 000 kronor. 

• Utveckla samarbetet mellan professionerna fältsekreterare, 

ungdomsutvecklare och ungdomshandledare, 200 000 kronor. 

• Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter genom utbildningsinsatser för att nå 

ungdomar som i mindre utsträckning deltar i offentligt subventionerade 

fritidsaktiviteter, 850 000 kronor. 

• Dedikerad resurs för att samordna arbetet med Bästa Barnkommun, 

150 000 kr.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige KF 2020-12-17 

§206: att utreda hur kommunen bäst kan höra med unga om hur de kan påverka i 

kommunala frågor och inte inrätta ett ungdomsråd anses verkställt. Detta då ungas 

inflytande ingår i arbetet med Bästa barnkommun genom beslut i budget KF 2021-

11-18 §190. 

Ärendet 

Medel föreslås avsättas inom Bästa barnkommun utifrån inriktningen jämlik fritid 

för fullföljda studier. 250 000 kronor för en enkätstudie och 100 000 kronor för en 

serie workshops. Det finns ett behov av att ta reda på vad unga själva ser för 

möjlig utveckling av sitt inflytande i allmänhet och sin fritid i synnerhet. Syftet med 

insatserna är att öka förutsättningarna till att initiera mer träffsäkra insatser för 

barn och unga framöver. 

Genom inriktningen Bästa barnkommun omfattas även frågor om barn och ungas 

delaktighet och inflytande vilket resulterar i att uppdraget att ta fram förslag på 

former för detta inflytande kan anses verkställt genom att uppdraget flyttar in inom 

ramen för Bästa barnkommun. 

Pågående insatser för att nå en bredare målgrupp med fritidsaktiviteter föreslås 

fortsätta och utvecklas vidare. 
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De professioner som arbetar uppsökande mot ungdomar: fältsekreterare, 

ungdomshandledare och ungdomsutvecklare föreslås få medel för att möjliggöra en 

stabil samverkan med största möjliga effekt för ungdomar i kommunen. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 16 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 8, 

där följande föreslås:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 1 550 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar:  

• Ge unga inflytande om jämlik fritid genom en forskarledd enkätstudie och en 

serie demokratiworkshops, 350 000 kronor. 

• Utveckla samarbetet mellan professionerna fältsekreterare, 

ungdomsutvecklare och ungdomshandledare, 200 000 kronor. 

• Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter genom utbildningsinsatser för att nå 

ungdomar som i mindre utsträckning deltar i offentligt subventionerade 

fritidsaktiviteter, 850 000 kronor. 

• Dedikerad resurs för att samordna arbetet med Bästa Barnkommun, 

150 000 kr.  

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige KF 2020-12-17 

§206: att utreda hur kommunen bäst kan höra med unga om hur de kan påverka i 

kommunala frågor och inte inrätta ett ungdomsråd anses verkställt. Detta då ungas 

inflytande ingår i arbetet med Bästa barnkommun genom beslut i budget KF 2021-

11-18 §190. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson och folkhälsostrateg Kerstin Säthil 

redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) och Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.    

 

 

 



Sida 29(40) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-02-02   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

_________________________ 
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§ 13/2022   Dnr: KS 2021-623 

Svar på medborgarförslag om att likställa sjukpensionärers 

resekostnader med Västtrafiks seniorerbjudande 

Kommunstyrelsens beslut 

Västtrafiks biljettsystem för sjukpensionärer och seniorer är utformat på olika sätt. 

Det innebär att det i nuläget inte går att ge sjukpensionärer och seniorer likvärdiga 

färdbevis i kollektivtrafiken.  

Förslagsställarens synpunkter kommer att tas upp av kommunen i kommande 

dialog med Västtrafik.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

Medborgarförslaget inkom till kommunen den 17 september 2021. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen den 21 

oktober 2021, § 154/2021, för handläggning och beslut. 

Förslagsställaren hemställer att fullmäktige ska besluta att personer med 

sjukpension och aktivitetsersättning ska likställas med ålderspensionärer avseende 

resor med Västtrafik. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 5 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 11, 

där följande föreslås:  

 

Västtrafiks biljettsystem för sjukpensionärer och seniorer är utformat på olika sätt. 

Det innebär att det i nuläget inte går att ge sjukpensionärer och seniorer likvärdiga 

färdbevis i kollektivtrafiken.  

Förslagsställarens synpunkter kommer att tas upp av kommunen i kommande 

dialog med Västtrafik.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.    
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Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

_________________ 
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§ 14/2022   Dnr: KS 2021-64 141 

Information om besöksnäringssatsning 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Förvaltningen önskar återrapportera och informera om genomförda åtgärder, 

pågående arbete och ge en nulägesanalys av Marks kommuns 

besöksnäringssatsning för Kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 1 december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2022, § 12, 

där följande föreslås:  

 

Informationen noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Destinationsutvecklare Stina Hallhagen redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.    

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 15/2022   Dnr: KS 2021-489 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om projektet Kaskad. 

Den ekonomiska planen om en total budget på 143 miljoner kronor hålls och 

projektet löper på enligt plan, med planerat avslut i december 2022.  

Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information om totala finansiella 

tillgångar. Finansiell rapport per 31 december 2021 redovisas samt finansnetto 

2021.  

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson ger kommunstyrelsen information om 

den preliminära årsrapporten för kommunstyrelsen 2021. Budgetavvikelsen 

beräknas bli 13,4 miljoner kronor. Nämndernas preliminära utfall redovisas och 

budgetavvikelsen beräknas att bli 18 miljoner kronor.  

Preliminärt resultat beräknas att bli 106,8 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-  

_________________ 
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§ 16/2022   Dnr: KS 2019-837 101   

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Christopher Thorsson (S) entledigas från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Till ny ersättare utses:  

Ulf Dahlberg (S)  Saxofongatan 7 511 62 Skene 

Ärendet 

Christopher Thorsson (S) har i skrivelse den 17 december 2021 avsagt sig sitt 

uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Vid fyllnadsval tillämpas förenklat förfarande. Partiet som den ledamot eller 

ersättare tillhör som ska ersättas lägger under sammanträdet fram förslag till 

ersättare.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen entledigar Christopher Thorsson (S) från 

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, och finner att så sker.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) föreslår att:  

Ulf Dahlberg (S)  Saxofongatan 7 511 62 Skene 

utses till ny ersättare.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Ulf Dahlberg  

Christopher Thorsson 

Teknik- och servicenämnden 

_________________ 
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§ 17/2022   Dnr: KS 2021-485 

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 28 000 kronor i bidrag. 

Ärendet 

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse har under år 2021 inkommit från tre 

verksamheter. 

Ärendets behandling 

Arbetsgruppen för beredning av ansökningar ur Albert Perssons stiftelse har 

behandlat ärendet den 15 november 2021 och lämnat följande förslag till 

kommunstyrelsen:  

Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 28 000 kronor i bidrag. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 januari 2022.  

Jäv 

Anita Lomander (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 

ärendet. För Anita Lomander (S) tjänstgör Gunnar Nilsson (S).  

Pontus Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 

ärendet.   

Dagens sammanträde 

Ekonom Tomas Persson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 28 000 kronor i 

bidrag. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Albert Perssons stiftelse 

Hajoms Bygdegårdsförening 

_________________ 
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§ 18/2022    

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger kommunstyrelsen information 

om att verksamhetsplanen för kommunstyrelsen är beslutad, och att en mer 

utförlig information om denna kommer att komma till kommunstyrelsen vid 

nästkommande sammanträde. 

I mars månad kommer projektet ”Förenkla – helt enkelt” att startas upp, med syfte 

att Marks kommun ska förbättra sina företagskontakter. Likaså Kommunkompassen 

kommer att pågå, som är ett verktyg för att utvärdera ledning, samverkan och 

styrning i kommunen.  

Vad gäller situationen kring Covid-19 rapporterar barn- och utbildningsförvaltningen 

att de har cirka 25 % personalbortfall. Socialförvaltningen omfördelar sina resurser 

och täcker upp för bortfall av ordinarie personal med vikarier, personalbortfallet 

inom förvaltningen som helhet är cirka 20 %.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-     

____________________ 
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§ 19/2022    

Gratis mensskydd till skolungdomar i gymnasieskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Elise Arnell (KD) lyfter att samtliga närvarande partier vid Marks gymnasieskolas 

demokrativecka i höstas enades om att det skulle distribueras gratis mensskydd på 

skolorna.  

Leif Sternfeldt (C) meddelar att barn- och utbildningsnämnden behandlade detta 

vid sitt sammanträde den 9 december 2021, och beslutade att förvaltningschefen 

fick i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser av att tillhandahålla fria 

mensskydd för flickor i grundskolan och gymnasiet. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-     

_____________________ 
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§ 20/2022    

Fråga om Fritsla Hockeyklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tomas Ekberg (M) lyfter fråga angående huruvida Fritsla Hockeyklubb har dialog 

med kommunstyrelsen angående en hemställan, som ursprungligen inkommit till 

kultur- och fritidsnämnden.  

Ordföranden meddelar att ingen sådan dialog har initierats av kultur- och 

fritidsnämnden ännu.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-    

____________________ 
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§ 21/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Tilldelningsbeslut om juridisk 

hjälp kring detaljplan 

Samhällsutvecklingschef 2021-12-06 KS 2020-692 108-18 

Fastighetsdeklaration. Älekulla 

2:32 

Samhällsutvecklingschef 2021-12-13 KS 2021-133 122-45 

Fastighetsdeklaration. Älekulla 

2:31 

Samhällsutvecklingschef 2021-12-13 KS 2021-133 122-46 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2021-12-16 KS 2020-60 057-28 

VA-anslutning på fastigheten 

Mark Mölnebacka 5:1 

Kommundirektör 2021-12-20 KS 2021-639-3 

Delegationsbeslut remissvar 

gällande Färdplan - 

länsgemensam strategi för god 

och nära vård 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

2021-12-22 KS 2021-596-3 

Delegationsbeslut remissvar 

gällande Hälso- och 

sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

2021-12-22 KS 2021-597-4 

Uppsägning av avtal om utökat 

stöd från Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund till 

medlemskommunerna inom 

området krisberedskap och 

säkerhet 

Lillemor Berglund 

Andreasson 

2021-12-23 KS 2021-671-1 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-01-03 KS 2021-585-2 

Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Exploateringsingenjör 2022-01-10 KS 2018-142 253-11 

Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Exploateringsingenjör 2022-01-10 KS 2021-601-3 

Delegationsbeslut Älekulla 

byalag.pdf 

Malin Bexell 2022-01-11 KS 2021-104 805-26 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2022-01-14 KS 2021-433-5 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2022-01-19 KS 2021-434-5 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2022-01-19 KS 2021-424-3 

 

______________________  
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§ 22/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns. 

A) Nämndplan plan- och byggnadsnämnden 

B) Nämndplan miljönämnden 

C) Nämndplan teknik- och servicenämnden 

D) Direktionsprotokoll 2021-12-10 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

E) Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund styrelse, 2021-12-10 

F) Protokollsutdrag Boråsregionen § 97 2021-12-10 Samordningsfunktion 

gemensam regional avfallsplan 

G) Protokoll 2021-11-30 Marks Fastighets AB 

H) Protokoll 2021-12-13 Kommunala funktionshinderrådet 

I) Boråsregionen Direktionsprotokoll 2021-12-10 

J) Skrivelse till kommunstyrelsen om att prioritera välfärden 

K) Boråsregionen - Ärende för vidare hantering Delårsbokslut 2021 samt 

revisionsrapport med tillhörande handlingar 

L) Nämndplan kultur- och fritidsnämnden 

M) Nämndplan valnämnden 

N) 2022-01-20 Presentation krisledning 

O) Omvärldsbevakning 19 januari 2022 

______________________ 

 


