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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-03-02 

Tid:   Onsdagen den 2 mars, klockan 08.30 – 13.40 

Paus klockan 09.25-09.40, 10.05-10.15, 11.10-11.15, 13.00-

13.05 

Plats: 
 

 Strömsalen, kommunhuset i Kinnaström 

Beslutande:  (S) Peter Landgren 

 (S) Jessica Rodén 

 (S) Anita Lomander 

 (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) Lennart Svensson tjänstgör för Inga Maj Krüger 

 (SD) Glenn Glansin 

 (V) Arthur Thiry 

 (KD) Elise Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 (S) Gunnar Nilsson 

 (S) Helen Eriksson 

 (S) Efkan Üstündag 

 (S) Arvid Eklund 

 (C) Pontus Johansson 

 (C) Gisella Olsson 

 (C) Jessica Carlund, klockan 08.30-13.05 

 (L) Jan Karlsson 

 (M) Ann Iberius Orrvik 

(M) Pär-Erik Johansson 

(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  

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 24, 30-

33, 41  

 Johan Bank Skoglund Kommunjurist § 27 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 28, 41 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 28-29, 

36-37 

 Lars Jönsson Planarkitekt § 30 

 Kerstin Säthil Folkhälsostrateg §§ 31-32 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef § 33 

 Per Olsson Tillförordnad  

HR-chef 

§§ 34, 41 

 Lars Landrö Utredare § 35 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 37-38, 

40-41 

 Marita Haglund Verksamhets- 

controller 

§§ 38, 41 

 Erik Glansin Projektledare § 40 

 Tomas Persson Ekonom § 40 

 Malin Johnson Ekonom § 40 

 Niklas Angmyr HR-controller § 41 

 Helen Rosenberg Kommunikationschef § 41 

 Andreas Andersson Tillförordnad 

digitaliseringschef 

§ 41 

 Matilda Rosén Beredskapsplanerare § 42 

    

 Övriga   

 Marie Adolfsson Verksamhetsledare 

Leader Sjuhärad 

§ 24 

 Linda Sjöö Projektledare och 

kommunikatör Leader 

Sjuhärad 

§ 24 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-03-10, klockan 09.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 23-46 

Viva Tallberg 

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 

2022-03-02, § 33, 35 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-03-02 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-03-24 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02, § 23-32, 34, 36-46 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-03-10 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-04-01 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 23 

Information från Leader Sjuhärad § 24 

Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund 

§ 25 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden § 26 

Avtalssamverkan med Varbergs kommun och Falkenbergs 

kommun om överförmyndarverksamhet 

§ 27 

Revidering av policy för inköp och upphandling § 28 

Ansvarig nämnd för hantering av föreningsbidrag § 29 

Antagande av detaljplan för del av Skene 3:16 med flera § 30 

Upphävning av ungdomspolitisk policy § 31 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt 

folkhälsoarbete i Marks kommun 2021 

§ 32 

Remissvar om säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet § 33 

Svar på medborgarförslag om uppvaktning medarbetare 

daglig verksamhet 

§ 34 

Avtal med Högskolan i Borås om FoU Sjuhärad § 35 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunstyrelsens 

sammanträden 

§ 36 

Begäran om stöd från IFK Örby § 37 

Underlag till vägledningsdebatt 2022 § 38 

Information om Verksamhetsplan 2022 för 

kommunstyrelsens förvaltning 

§ 39 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 40 

Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen § 41 

Kommundirektören informerar § 42 

Fråga om flaggning med anledning av kriget i Ukraina § 43 

Fråga om presidiedagar 2022 § 44 
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Redovisning av delegationsbeslut § 45 

Redovisning av meddelanden § 46 
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§ 23/2022 

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

- Fråga om flaggning med anledning av kriget i Ukraina 

- Fråga om presidiedagar 2022 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordföranden föreslår att ärende angående årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

tillförs ärendelistan.  

Tomas Johansson (M) anmäler fråga angående flaggning med anledning av kriget i 

Ukraina.  

Arthur Thiry (V) anmäler fråga om presidiedagar 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan:  

- Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

- Fråga om flaggning med anledning av kriget i Ukraina 

- Fråga om presidiedagar 2022 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 24/2022   Dnr: KS 2020-412 106 

Information från Leader Sjuhärad 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Marks kommun är en av åtta kommuner i Leader Sjuhärads verksamhetsområde. 

Föreningen arbetar med landsbygdsutveckling genom att fördela projektstöd enligt 

leadermetoden. Marks kommun medfinansierar, tillsammans med övriga 

Sjuhäradskommuner, EU och staten, Leader Sjuhärads verksamhet under pågående 

programperiod 2014–2022. En ny programperiod kommer att pågå 2023–2027 och 

inför denna har en ny lokal utvecklingsstrategi formats. Marks kommun har 

undertecknat en avsiktsförklaring om att stödja och medfinansiera Leader 

Sjuhärads verksamhet den kommande programperioden (KS 2020-412 106-8).  

Representant från Leader Sjuhärad informerar den 2 mars 2022 kommunstyrelsen 

om såväl pågående som nästkommande programperiod. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetsledare Leader Sjuhärad Marie Adolfsson, och projektledare och 

kommunikatör Leader Sjuhärad Linda Sjöö ger kommunstyrelsen information om 

föreningens verksamhet, finansiering och ett urval av genomförda projekt.  

Kommunstyrelsens 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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§ 25/2022   Dnr: KS 2021-646 

Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapporten godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt 

sammanträde den 22 oktober 2021 beslutat att för egen del godkänna 

delårsrapport för perioden januari – augusti 2021 samt att översända densamma 

till medlemskommunerna för beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 44, 

där följande föreslås:  

Delårsrapporten godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

_____________________ 
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§ 26/2022   Dnr: KS 2017-257 005 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras för att förtydliga grunderna i förslaget till beslut. 

Ärendet 

I en motion, inlämnad den 17 maj 2017, föreslår Christopher Thorsson (S) att 
Marks kommun ska tillhandahålla trådlöst internet som en kostnadsfri del av 
boendestandarden i kommunens boenden. Investeringskostnaden ska finansieras 
genom kommunreserven samt att vid eventuella upphandlingar av boendeplatser i 
extern regi ska krav ställas på tillgång till trådlöst internet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 december 2021 § 

365, där följande föreslås:  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att gästnäten på gemensamhetsytorna i 

kommunala boenden byggs ut under 2022 för att uppnå likvärdig standard. 

Investeringen finansieras genom kommunreserven. Förändring av driftskostnad 

omhändertas i nästkommande budgetprocess. Kommunfullmäktige noterar att 

ärendet tagit lång tid. Motionen anses därmed besvarad. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att förtydliga grunderna i 

förslaget till beslut.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Christopher Thorsson (S) 
 
Äldreomsorgsnämnden 
 
Socialnämnden 
___________________ 
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§ 27/2022   Dnr: KS 2019-833 191 

Avtalssamverkan med Varbergs kommun och Falkenbergs 

kommun om överförmyndarverksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunen tecknar Samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

Beslutet justeras omedelbart i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden och förvaltningen har under en längre period haft 

svårigheter att uppfylla de skyldigheter kommunen har enligt bestämmelser i 

föräldrabalken om överförmyndarverksamheten. Tidigare utredningsuppdrag har 

getts till förvaltningen om möjliga samarbeten med andra kommuner. Nu fråga om 

att ta ställning till samverkan med Falkenbergs kommun och Varbergs kommun om 

gemensam förvaltningsorganisation. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 44, 

där följande föreslås:  

Kommunen tecknar Samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

Beslutet justeras omedelbart i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Jäv 

Ann Iberius Orrvik (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av 

ärendet.  

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Johan Bank Skoglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M), Peter Landgren 

(S), Niklas Herneryd (L) 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 

Överförmyndarnämnden i Marks kommun 

Kommunstyrelsen i Varbergs kommun 

Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun 

_____________________ 
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§ 28/2022   Dnr: KS 2021-279 

Revidering av policy för inköp och upphandling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Policyn för inköp och upphandling ändras under punkten om ansvar och 

befogenheter på så sätt att det anges att kommunstyrelsen är ansvarig för alla 

upphandlingar inom kommunen, exklusive bolagen, vid investeringar i enskilda 

projekt med budget överstigande 10 miljoner kronor. 

Vad som anges om att nämnd/styrelse är ansvarig, ska i stället ange att 

nämnd/bolag är ansvarig samt att det är avtalsansvarig nämnd/bolag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog i september 2021 en reviderad policy för inköp och 

upphandling. En skrivning i policyn innebär att kommunen ska fatta beslut om 

bolagens investeringar när de överstiger 10 miljoner kronor, vilket inte har varit 

avsikten. Policyn bör därför justeras i det avseendet.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 5 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 januari 2022, § 27, 

där följande föreslås:  

Policyn för inköp och upphandling ändras under punkten om ansvar och 

befogenheter på så sätt att det anges att kommunstyrelsen är ansvarig för alla 

upphandlingar inom kommunen, exklusive bolagen, vid investeringar i enskilda 

projekt med budget överstigande 10 miljoner kronor. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef Martin Bertilsson och 1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för 

ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Policyn för inköp och upphandling ändras under punkten om ansvar och 

befogenheter på så sätt att det anges att kommunstyrelsen är ansvarig för alla 

upphandlingar inom kommunen, exklusive bolagen, vid investeringar i enskilda 

projekt med budget överstigande 10 miljoner kronor. 
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Vad som anges om att nämnd/styrelse är ansvarig, ska i stället ange att 

nämnd/bolag är ansvarig samt att det är avtalsansvarig nämnd/bolag. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_________________________ 
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§ 29/2022   Dnr: KS 2015-469 001 

Ansvarig nämnd för hantering av föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar fortsatt för kommunens bidrag till ideella 

föreningar, inklusive de som bedriver social verksamhet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Sedan 2015 ansvarar kultur- och fritidsnämnden för kommunens föreningsbidrag 

och då även bidrag till de föreningar som bedriver social verksamhet, däribland 

Kvinnojouren, Röda Korset och Kamratföreningen Länken, vilket tidigare 

hanterades av socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har initierat ärende om 

att dessa ärenden bör återföras till socialnämnden. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 40, 

där följande föreslås:  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar fortsatt för kommunens bidrag till ideella 

föreningar, inklusive de som bedriver social verksamhet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) 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 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

________________ 
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§ 30/2022   Dnr: KS 2021-493 

Antagande av detaljplan för del av Skene 3:16 med flera 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Skene 3:16 med flera antas enligt upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

2017 Efter avisering från Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) gör Teknik och  

Serviceförvaltningen (TSF) enklare förstudiearbeten för både skolorna och förskolan 

i Skene. 

2018-09-05 Kommunstyrelsen (KS) beställde förstudie för ett antal områden i 

kommunen och beslutade vidare ”I de förstudier som pågår är det av absolut vikt 

att byggnation av förskola i Skene påbörjas omgående.” 

2019-02-26 TSF ansökte om planbesked för förskola 

2019-08-15 Plan- och byggnadsnämnden (PBN) beviljade planbesked för förskola 

med tillägget att planen ska även innefatta möjligheter till bostäder och andra 

ändamål 

2019-09-13 Barn- och utbildningsnämnden (BUN) diskuterade placeringar. 

2019-12-12 BUN beställde från TSN en projektering av ny förskola för sex 

avdelningar på tomten Skene 3:16. 

2020-02-13 PBN beviljade (på delegation) marklov som förberedelse för byggnation 

2020-09-30 PBN beslutade (på delegation) att gå på samråd 

2021-12-13 PBN beslutade att skicka på granskning 

2021-12-10 PBN godkände detaljplanen. 

Byggnationen har under tiden hanterats även i berörda budgetprocesser. 

Ny detaljplan vid Lindängsgatan i Skene är framtagen. Syftet med detaljplanen är 

att möjliggöra byggnation av en ny förskola. Därtill möjliggörs friytor för lek och 

utevistelse, samt utrymme för parkering och varumottagning. Förslaget innebär att 

allmän platsmark, planlagd som park, övergår till kvartersmark för förskola. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 13 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 34, 

där följande föreslås:  

Detaljplan för del av Skene 3:16 med flera antas enligt upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Tomas Ekberg (M), Glenn Glansin (SD) 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 

Barn- och utbildningsnämnden  

Teknik- och Servicenämnden 

____________________ 
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§ 31/2022   Dnr: KS 2021-629 

Upphävning av ungdomspolitisk policy 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Med anledning av att de ungdomspolitiska frågorna numera hanteras i uppdraget 

Bästa barnkommun upphävs Ungdomspolitisk policy, KF 2005-12-13 §264 

tillsammans med tillhörande riktlinjer, KF 2005-11-21 §243. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Den ungdomspolitiska policyn med tillhörande riktlinjer har inte kommit att fungera 

som styrdokument för kommunens arbete med ungdomspolitiska frågor. Genom 

arbetet med Bästa barnkommun finns nu ett nytt sätt att ta sig an frågorna, varför 

en policy inte längre behövs.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 27 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 35, 

där följande föreslås:  

Med anledning av att de ungdomspolitiska frågorna numera hanteras i uppdraget 

Bästa barnkommun upphävs Ungdomspolitisk policy, KF 2005-12-13 §264 

tillsammans med tillhörande riktlinjer, KF 2005-11-21 §243. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsostrateg Kerstin Säthil redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Anita Lomander (S), Peter Landgren (S), Tomas Johansson (M) och Ulf Dahlberg 

(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

________________ 
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§ 32/2022   Dnr: KS 2022-36 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt  

folkhälsoarbete i Marks kommun 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Information om uppföljning av det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 noteras. 

Ärendet 

En uppföljning är gjord av det gemensamma folkhälsoarbetet 2021, med 

utgångspunkt i samverkansavtalet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 26 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 36, 

där följande föreslås: 

Information om uppföljning av det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsostrateg Kerstin Säthil 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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§ 33/2022   Dnr: KS 2021-654 

Remissvar om säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder remissvar, diarienummer KS 2021-654-4, som sitt 

svar till Näringsdepartementet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.  

 

____________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Regeringen tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 

2020 års dricksvattendirektiv EU (2020/ 21 84) ska genomföras i svensk rätt.  

Marks kommun har fått möjlighet att svara på remissen angående betänkandet ”En 

säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som tagits fram av utredningen. I 

betänkandet föreslås vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som 

behandlas i direktivet och vilka befogenheter föreslagna myndigheter ska ha. I 

betänkandet kommer utredningen även med förslag till ändringar i svensk 

lagstiftning för att genom föra direktivet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 7 februari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 februari 2022, § 50, 

där följande föreslås: 

Kommunstyrelsen översänder remissvar, diarienummer KS 2021-654-4, som sitt 

svar till Näringsdepartementet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Jenny Forsberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) och Ulf Dahlberg (S) 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 till 

Näringsdepartementet, n.remissvar@regeringskansliet.se, 

anders.wannberg@regeringskansliet.se, N 2021/02620  

____________________________ 
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§ 34/2022   Dnr: KS 2021-568 

Svar på medborgarförslag om uppvaktning medarbetare daglig 

verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens uppvaktningsregler omfattar redan deltagare som arbetar i daglig 

verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till funktionshindrade) och 

socialtjänstlagen. 

Medborgarborgarförslaget är därmed besvarat.  

Ärendet 

Förslagsställaren föreslår att deltagare som arbetat i 25 år i daglig verksamhet 

uppvaktas av kommunen.  

Kommunfullmäktige fattade 2009-02-24 § 21 beslut om riktlinjer för uppvaktning 

av anställda. Av riktlinjerna framgår att med anställda likställs de som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) och socialtjänstlagen. 

För uppvaktningen 2020/2021 har Socialförvaltningen meddelat att de inte har 

några deltagare som omfattas av uppvaktningsreglerna samt att de inte har någon 

deltagare som borde ha uppvaktats tidigare.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 december 2021, § 

366, där följande föreslås: 

Kommunens uppvaktningsregler omfattar redan deltagare som arbetar i daglig 

verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till funktionshindrade) och 

socialtjänstlagen. 

Medborgarborgarförslaget är därmed besvarat.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

_____________________ 
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§ 35/2022   Dnr: KS 2022-29 

Avtal med Högskolan i Borås om FoU Sjuhärad 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun tecknar avtal med Högskolan i Borås om att ingå i samarbetet med 

FoU Sjuhärad Välfärd under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal enligt 

föreliggande avtalsförslag. 

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har gjort utrymme i sin budget för 

finansiering av Marks kommuns del av kostnaderna med samarbetet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

____________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling 

inom kommunernas välfärdsområden. Ägarparter är Högskolan i Borås, Borås Stad 

samt kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 

Vårgårda. Om Marks kommun väljer att teckna avtal med Högskolan i Borås 

kommer även vi att ingå som ägarpart. 

FoUS publicerar webbartiklar och nyhetsbrev om verksamheten och 

kompetenshöjande arrangemang. De skriver rapporter utifrån utförda forsknings- 

och utvärderingsprojekt och i vissa fall vetenskapliga artiklar. De utvecklar och 

sprider kunskap inom områdena socialtjänst, vård- och omsorg samt angränsande 

verksamheter. 

Genom detta bidrar de till att kommunerna kan bedriva en vetenskaplig baserad 

verksamhet. 

Marks kommun har tidigare ingått som part i FoUS, men gör inte längre det. 

Kommunens deltagande i FoUS upphörde 2019-12-31 i och med kommunstyrelsens 

beslut 2019-10-30 om att inte förlänga det dåvarande avtalet. Bakgrunden till att 

avtalet inte förlängdes var att socialnämndens arbetsutskott och 

äldreomsorgsnämnden ansåg att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för att 

fortsatt vara med och finansiera när avtalet löpte ut 2019 och eventuellt skulle 

förlängas inför 2020.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 februari 2022, § 50, 

där följande föreslås:  

Marks kommun tecknar avtal med Högskolan i Borås om att ingå i samarbetet med 

FoU Sjuhärad Välfärd under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal enligt 

föreliggande avtalsförslag. 

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har gjort utrymme i sin budget för 

finansiering av Marks kommuns del av kostnaderna med samarbetet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

FoUS 

Äldreomsorgsnämnden 

Socialnämnden 

_________________________ 
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§ 36/2022   Dnr: KS 2021-297 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunstyrelsens 

sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdraget till Lisa Dahlberg som ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunstyrelsens sammanträden återkallas. 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se. 

Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att hantera frågan om webbsändningar 

för kommunstyrelsens sammanträden framöver.  

Ärendet 

Kommunstyrelsens sammanträden spelas ibland in och sänds i realtid på 

www.mark.se. Direktsändningar via internet bedöms som radioprogram enligt 

yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. Kommunen har därför anmält 

sändningsverksamheten och ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och 

tv. Då den som utsetts till ansvarig utgivare inte längre har kvar sitt uppdrag i 

kommunstyrelsen, behöver ny ansvarig utgivare utses. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 5 januari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 januari 2022, § 28, 

där följande föreslås: 

Uppdraget till Lisa Dahlberg som ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunstyrelsens sammanträden återkallas. 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Uppdraget till Lisa Dahlberg som ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunstyrelsens sammanträden återkallas. 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se. 

http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
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Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att hantera frågan om webbsändningar 

för kommunstyrelsens sammanträden framöver.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Myndigheten för press, radio och tv 

________________________ 
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§ 37/2022   Dnr: KS 2020-497 045 

Begäran om stöd från IFK Örby 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

IFK Örby beviljas stöd i form av kommunal borgen om 500 000 kr, borgen beviljas 

under maximalt 10 år från beslutsdatum. Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

IFK Örby har tidigare, genom beslut av kommunstyrelsen i december 2020, fått 

bidrag till renovering av sin befintliga konstgräsplan i Örby. Renoveringen är nu 

genomförd. Föreningen och dess helägda bolag, Örby Arena AB, hade budgeterat 

sina kostnader för renoveringsåtgärderna exklusive moms. Skatteverket har nu 

endast beviljat momsåterbetalning med 53 %, vilket medför en extra kostnad om 

465 000 kronor som IFK Örby nu ansöker om ytterligare stöd för. IFK Örby önskar i 

första hand ett bidrag med det beloppet och i andra hand kommunal borgen för lån 

upp till 500 000 kronor med 10 års löptid. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 42, 

där följande föreslås: 

IFK Örby beviljas stöd i form av kommunal borgen om 500 000 kr, borgen beviljas 

under maximalt 10 år från beslutsdatum. Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

IFK Örby 

__________________ 
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§ 38/2022   Dnr: KS 2022-50 

Underlag till vägledningsdebatt 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras och underlaget överlämnas till kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige håller varje år en vägledningsdebatt. Inför 

vägledningsdebatten har förvaltningen tagit fram ett underlag som är tänkt att 

fungera som en referensram för debatten. Underlaget innehåller 

befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, trender i omvärlden samt 

jämförelsedata med andra kommuner.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 41, 

där följande föreslås: 

Informationen noteras och underlaget överlämnas till kommunfullmäktige. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-    

___________________ 
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§ 39/2022   Dnr: KS 2022-81 

Information om Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsens 

förvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om förvaltningens verksamhetsplan.  

Varje förvaltning ska senast under januari månad fastställa en verksamhetsplan 

som ska peka ut den säkraste och mest effektiva vägen att nå de politiska målen. 

Verksamhetsplanen har arbetats fram under december och januari av klk:s 

ledningsgrupp, näringslivschef och samhällsutvecklingschef. Cheferna har 

engagerat medarbetare inom enheterna i arbetet med att ta fram planen.  

Under arbetet med planen har ett flertal aktiviteter fått flyttas till 2023 och åren 

därefter, för att under 2022 genomföra de aktiviteter som förvaltningen med 

befintliga resurser behöver prioritera för att uppnå de politiska målen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 januari 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2022, § 43, 

där följande föreslås: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-    

___________________ 
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§ 40/2022   Dnr: KS 2022-13 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information 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 finansiell rapport per 

den 28 februari 2022.  

Ekonom Malin Johnson ger kommunstyrelsen information om kommunstyrelsens 

budgetförbrukning per den 28 februari 2022. Riktvärdet är 16,7% och 

budgetförbrukningen är 16,0%.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 41/2022   Dnr: KS 2021-560 

Årsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens årsrapport för 2021 godkänns. 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2021 godkänns. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Elise Arnell (KD), 

Glenn Glansin (SD) och Lennart Svensson (SD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun ska 

samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för ekonomi, 

personal och verksamhet. 

Kommunledningskontoret har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 

årsrapport till kommunstyrelsen.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 februari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 februari 2022, § 51, 

där följande föreslås: 

Kommunstyrelsens årsrapport för 2021 godkänns. 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson, verksamhetscontroller Marita 

Haglund, HR-controller Niklas Angmyr och ekonom Malin Johnson redogör för 

ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S), Leif Sternfeldt (C), Ulf Dahlberg (S), Niklas Herneryd (L), Lena 

Ferm Hansson (C) och Peter Landgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Tomas Johansson (M) föreslår att uppdraget ”övergripande utvecklingsfrågor” skall 

anses vara delvis uppfyllt. 
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Elise Arnell (KD), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M) och Glenn Glansin (SD) 

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), Elise Arnell (KD), 

Glenn Glansin (SD) och Lennart Svensson (SD) reserverar sig till förmån för Tomas 

Johanssons (M) förslag.  

Beslut skickas till 

-      

_____________________ 
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§ 42/2022    

Kommundirektören informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger kommunstyrelsen information 

om det förbyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda, som sker i 

dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

Utbildningen Förenkla – helt enkelt startade upp den 1 mars 2022. Utbildningen 

syftar till att förbättra företagskontakter och företagsklimatet i kommunen.  

Kommunens krisledningsgrupp kommer nu att fokusera på kriget i Ukraina. 

Krisledningsgruppen som aktiverades med anledning av pandemin är planerad att 

avslutas 3 mars 2022.  

Med anledning av kriget i Ukraina ger kommundirektör Lillemor Berglund 

Andreasson och beredskapsplanerare Matilda Rosén kommunstyrelsen information 

om förvaltningens pågående arbete med att öka beredskapen. Arbete med en plan 

för storskaligt flyktingmottagande har påbörjats. Intresset från civilsamhället att 

hjälpa till är stort, och samverkan med externa frivilligorganisationer kommer att 

inledas. Även samverkan med Sjuhäradskommunerna har initierats.  

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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§ 43/2022   Dnr: KS 2022-154 

Fråga om flaggning med anledning av kriget i Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören ges i uppdrag att vid samma tillfälle som övriga kommuner i 

Sjuhärad hissa Ukrainas flagga. 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) lyfter frågan om att hissa Ukrainas flagga vid kommunhuset 

för att visa solidaritet med Ukraina under det pågående kriget. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att vid samma 

tillfälle som övriga kommuner i Sjuhärad hissa Ukrainas flagga.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta Tomas Johanssons (M) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 44/2022    

Fråga om presidiedagar 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

En representant för vardera partier Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 

Miljöpartiet bjuds fortsättningsvis in till att delta i presidiedagar.  

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) lyfter fråga om att ha en representant från partierna 

Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet närvarande vid 

presidiedagarna 2022.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att en representant för vardera partier Vänsterpartiet, 

Sverigedemokraterna och Miljöpartiet bjuds fortsättningsvis in till att delta i 

presidiedagar.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Vänsterpartiet 

Sverigedemokraterna 

Miljöpartiet 

______________________ 
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§ 45/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

 

____________________ 

 

 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Delegationsbeslut om 

hemsändningsbidrag vecka 27-

52 2021 

Förvaltningschef 2022-01-27 KS 2021-29 149-18 

Avtal om åtgärder vid objekt Matilda Johansson 2022-01-27 KS 2020-421 164-4 

Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Exploateringsingenjör 2022-01-31 KS 2020-13 214-9 

Avtal om nyttjanderätt Exploateringsingenjör 2022-01-31 KS 2021-237-4 

Avtal om tillfällig nyttjanderätt Exploateringsingenjör 2022-01-31 KS 2022-84-1 

Servitutsavtal Samhällsutvecklingschef 2022-01-31 KS 2021-673-1 

Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Exploateringsingenjör 2022-01-31 KS 2015-25 253-5 

Uppsägning av 

nyttjanderättsavtal 

Exploateringsingenjör 2022-01-31 KS 2022-47-1 

Tillägg till köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-02-06 KS 2021-444-7 

Köpekontrakt Exploateringsingenjör 2022-02-07 KS 2022-43-2 

Godkännande av förlängning av 

ramavtal Resebyråtjänster 2018 

Inköpschef 2022-02-08 KS 2021-288-5 

Delegationsbeslut 

hemsändningsbidrag 2021 

Malin Bexell 2022-02-09 KS 2021-29 149-15 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2022-02-09 KS 2021-682-1 

Nyttjanderättsavtal Samhällsutvecklingschef 2022-02-09 KS 2021-605-3 

Personuppgiftsbiträdesavtal Förvaltningschef 2022-02-11 KS 2021-593-6 

Markupplåtelseavtal Exploateringsingenjör 2022-02-16 KS 2021-614-2 

Producentavtal Kommundirektör 2022-02-16 KS 2021-651-3 

Personuppgiftsbiträdesavtal Kommundirektör 2022-02-16 KS 2021-651-4 

Avtal om tillhandahållande av 

mark samt genomförande av 

kompensationsåtgärd 

Exploateringsingenjör 2022-02-16 KS 2022-83-2 
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§ 46/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

A) Protokoll 2022-02-01 Marks Fastighets AB 

B) Inbjudan: Förebygga våld i nära relationer 

C) Direktionsprotokoll SÄRF, 2022-01-21 

D) Protokoll styrelse Sjuhärads samordningsförbund, 20220125 

E) VN § 24/2022 

F) Nämndplan VN 2022-2023 

G) Kallelse SÄRFs direktion 2022-01-28 

H) Gemensamt presidiemöte om samverkan överförmyndarfrågor 

I) TSN § 13/2022 Svar på remiss - En förbättrad förpackningsinsamling 

J) Remissvar förpackningsinsamling, bilaga till I) 

 

___________________ 


