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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-11-23 

Tid:   Onsdagen den 23 november, klockan 08:30 – 14:30. Paus 

klockan 09:42 – 10:00 och 11:50 – 13:00. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Helen Eriksson 

 (S) Pauli Kuitunen 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Efkan Üstündag 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (C) Stefan Brunander 

 (V) Arthur Thiry 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Anders Lilliestam 

 (SD) Glenn Glansin 

 (SD) Bo Kindström 

 (SD) Mikael Ljunggren 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(L) Maria Aronsson Dahl 

(MP) Lo Göthberg Larsson 

(V) Karin Jageby 

(S) Ulla Lätt 

(S) Gunnar Nilsson 

(C) Gisella Olsson 

(KD) Nicolette Nadj 

(M) Rolf Skarin 

(M) Elise Benjaminsson 

(M) Pär-Erik Johansson 

(SD) Sara Lindwall 

(C) Anders Andersson 

(S) Agnetha Rodén 
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 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Biträdande kommundirektör §§ 204 - 224 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 225 - 228 

 Erika Hurtig Kanslichef §§ 204 - 225 

 Lars Landrö Utredare och sekreterare §§ 204 - 228 

 Malin Silow Näringslivsutvecklare § 205 

 Malin Bexell Förvaltningschef samhälls-

byggnadsförvaltningen och 

tillförordnad näringslivschef 

§§ 205 - 210 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 207 - 208 

 Karin Alfredsson Planarkitekt § 209 

 Monica Bergsten Miljöstrateg § 210 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 215 - 217 

 Totte Staxäng HR-chef § 221 

 Kristian Johansson Ekonomichef §§ 222 – 224 

och 226 

 Erik Glansin Verksamhetschef § 222 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 222 – 224 

och 226 

 Lena Arvidsson Redovisningschef §§ 222 – 224 

och 226 

    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-12-05 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 204 - 224 

Lars Landrö 

Ordförande 

Ulf Dahlberg (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23, §§ 204 - 228 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-12-06 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-12-28 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Omröstningslista § 226 

Tjänstgörande Ja Nej Avstår 

(S) Ulf Dahlberg X   

(S) Helen Eriksson X   

(S) Pauli Kuitunen X   

(S)Anita Lomander X   

(S)Efkan Üstündag X   

(C)Lena Ferm Hansson X   

(C) Stefan Brunander X   

(V) Arthur Thiry X   

(M) Tomas Ekberg  X  

(M) Tomas Johansson  X  

(M) Anders Lilliestam  X  

(SD) Glenn Glansin  X  

(SD) Bo Kindström  X  

(SD) Mikael Ljunggren  X  

(KD) Lars-Inge Andersson   X 

    

Resultat 8 6 1 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 204 

Upphävande av policy för internationellt arbete och riktlinjer 

för Marks kommuns internationella arbete och samarbete 

med EU 

§ 205 

Revidering av bostadsförsörjningsprogram § 206 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hyssna § 207 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hajom § 208 

Ersättning färdtjänstresor sommarbusskort § 209 

Uppdrag att bekämpa samt arbeta förebyggande mot 

invasiva arter 

§ 210 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 

avseende december 2022 

§ 211 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 

avseende december 2022 

§ 212 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 

medborgarförslag, avseende december 2022 

§ 213 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 

avseende december 2022 

§ 214 

Översyn av reglemente för kommunala funktionshinderrådet § 215 

Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet § 216 

Slutanförande till Mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för VA - Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

§ 217 

Medborgarförslag om varningsskylt vid Helsjövägen § 218 

Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 

Götaland 

§ 219 

Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel § 220 

Reparation av arbetskläder och skyddskläder § 221 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 222 

Taxor och avgifter 2023 § 223 
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Planeringsförutsättningar för Budget 2024-2027 § 224 

Kommundirektören informerar § 225 

Budget 2023-2026 för Marks kommun § 226 

Redovisning av delegationsbeslut § 227 

Redovisning av meddelanden § 228 
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§ 204/2022    

Fastställande av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendelistan kan fastställas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 205/2022   Dnr: KS 2021-484 

Upphävande av policy för internationellt arbete och riktlinjer för 

Marks kommuns internationella arbete och samarbete med EU 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Policy för internationellt arbete upphävs.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för Marks kommuns internationella arbete och samarbete inom EU 

upphävs. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 

upphäva Policy för internationellt arbete.  

 

Ärendet 

Policy för internationellt arbete är från 2012. Riktlinjer för Marks kommuns 

internationella arbete och samarbete med EU är från år 2015. Styrdokumenten ska 

revideras under varje mandatperiod. Översynen av styrdokumenten har visat att 

det inte längre finns ett behov av policy för internationellt arbete och inte heller för 

riktlinjer för Marks kommuns internationella arbete och samarbete med EU. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

264, där följande föreslås: 

Policy för internationellt arbete upphävs.  

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Riktlinjer för Marks kommuns internationella arbete och samarbete inom EU 

upphävs. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att 

upphäva Policy för internationellt arbete.  

 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

 

Dagens sammanträde 

Malin Silow redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 206/2022   Dnr: KS 2022-271 

Revidering av bostadsförsörjningsprogram 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Det reviderade Bostadsförsörjningsprogrammet 2022-2030 antas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram revideras och antas varje mandatperiod. 

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa behovet av bostäder i 

kommunen. Ett reviderat bostadsförsörjningsprogram för perioden 2022-2030 har 

tagits fram. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett verktyg för kommunen att prioritera vilka 

bostadsprojekt som ska genomföras inom två utbyggnadsetapper under 2022–

2030. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för långsiktig 

planering av nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet är också ett 

underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, 

vatten- och avloppsledningar, annan kommunal infrastruktur och service samt 

befolkningsprognoser.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 

257, där följande föreslås: 

Det reviderade Bostadsförsörjningsprogrammet 2022-2030 antas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Malin Bexell redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 
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§ 207/2022   Dnr: KS 2022-547 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hyssna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvattentäkt, 

antaget/ fastställt av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 2007 

/0224 341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 

Ärendet 

Teknik- och service nämnden har i beslut § 113/ 2022, den 2022-10-13, föreslagit 

att vattenskyddsområdet med föreskrifter i Hyssna läggs ner från och med 2023- 

03-01. 

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Mark föreslås 

ytterligare exploatering inom Locköområdet i Hyssna. Föreslaget område för 

exploatering ligger inom vattenskyddsområdet för Hyssna grundvattentäkt. Detta 

innebär att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet försvårar eventuell 

exploatering. Eftersom vattenverket är nedlagt och Hyssna får dricksvatten från 

centralorten via överföringsledningen så kan vattenskyddsområdet inklusive 

skyddsföreskrifter för grundvattentäkten hävas. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

274, där följande föreslås: 

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hyssna grundvattentäkt, 

antaget/ fastställt av kommunfullmäktige den 27 november 2007, § 231 Dnr 2007 

/0224 341 upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 

Dagens sammanträde 

Elin Berg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

_______________  



Sida 13(39) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2022-11-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 208/2022   Dnr: KS 2022-548 

Hävning av vattenskyddsområde och föreskrifter i Hajom 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvattentäkt 

antaget/ fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-76 

422, upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har enligt beslut § 114/2022, den 2022-10-13, 

föreslagit att häva vattenskyddsområdet och föreskrifter från och med 2023-03-01. 

Nytillkommen verksamhet inom fastigheten Hajom 5:2 kolliderar med 

vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter och kan inte utvecklas enligt 

önskemål. Eftersom vattenverket är nedlagt och Hajom får dricksvatten via 

överföringsledningen så kan vattenskyddsområdet inklusive skyddsföreskrifter för 

grundvattentäkten hävas. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

275, där följande föreslås: 

Vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter för Hajom grundvattentäkt 

antaget/ fastställt av kommunfullmäktige 21 maj 2015, § 71/2015 Dnr 2015-76 

422, upphör att gälla från och med 2023-03-01. 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Dagens sammanträde 

Elin Berg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden  

_______________ 
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§ 209/2022   Dnr: KS 2022-244 

Ersättning av färdtjänstresor sommarbusskort 

Kommunstyrelsens beslut 

Färdtjänstberättigade ungdomarnas egenkostnader för genomförda färdtjänstresor 

under den period sommarbusskorten varit giltiga sommaren 2022 ersätts i 

efterskott. 

Total kostnad uppgår till 3 516 kronor. Finansiering sker inom kommunstyrelsens 

ram. 

Ärendet 

Förvaltningen fick utifrån ett budgetbeslut i uppdrag att 2022 dela ut 

sommarbusskort, så kallade ”fritidskort sommar”. Korten skickades ut till ungdomar 

födda 2003–2007 som var folkbokförda i kommunen. Färdtjänstberättigade 

ungdomar kunde dock inte utnyttja detta kort inom färdtjänsten. Därför föreslås nu 

de färdtjänstberättigade ungdomarna kompenseras i efterhand och ersättas för sina 

genomförda färdtjänstresor (egenavgifter) under den period sommarbusskorten 

varit giltiga (1 juni – 31 augusti 2022). 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 28 september 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2022, § 

251, där följande föreslås: 

Färdtjänstberättigade ungdomarnas egenkostnader för genomförda färdtjänstresor 

under den period sommarbusskorten varit giltiga sommaren 2022 ersätts i 

efterskott. 

Total kostnad uppgår till 3 516 kronor. Finansiering sker inom kommunstyrelsens 

ram 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Karin Alfredsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Anita Lomander (S) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

_______________ 
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§ 210/2022   Dnr: KS 2022-340 

Uppdrag att bekämpa och arbeta förebyggande mot invasiva 

arter 

Kommunstyrelsens beslut 

Bekämpning samt förebyggande arbete mot invasiva arter hanteras vidare inom 

ramen för arbetet mot målen i kommunens kommande hållbarhetsprogram. 

Ärendet 

I sitt beslut §42/2022 har Miljönämnden beslutat att föreslå att kommunstyrelsen 

ger uppdrag till berörda nämnder och kommunala bolag att bekämpa samt arbeta 

förebyggande mot invasiva arter. 

Miljönämnden har under tre års tid drivit ett statligt finansierat projekt med 

kartläggning, informationsspridning och provbekämpning av invasiva arter. I 

projektet skulle också interna rutiner tas fram för att minimera risken för att invasiva 

arter sprider sig i kommunen. Projektgruppen fann i sitt arbete att det saknas ett 

politiskt kommunövergripande uppdrag att arbeta med invasiva arter. Det är av vikt 

att ta fram ett kommunövergripande arbetssätt, eftersom invasiva arter innebär, 

bland annat samhällsekonomiska kostnader, påverkan på friluftslivet, vår hälsa och 

djurens hälsa samt att markägare har ett lagstadgat och utpekat ansvar att bekämpa 

invasiva arter. De nämnder och bolag som i dagsläget berörs är Kommunstyrelsen, 

Plan- och byggnadsnämnden, Miljönämnden, Teknik- och servicenämnden, Barn- och 

utbildningsnämnden, Marks Bostad AB och Marks Energi AB 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 4 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2022, § 

252, där följande föreslås: 

Bekämpning samt förebyggande arbete mot invasiva arter hanteras vidare inom 

ramen för arbetet mot målen i kommunens kommande hållbarhetsprogram. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Monica Bergsten redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 
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Beslut skickas slutligt till 

Plan- och byggnadsnämnden 

Miljönämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Marks Bostads AB 

Mark Energi AB  

_________________________ 
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§ 211/2022   Dnr: KS 2022-24 

Redovisning av nämndernas beslutade medborgarförslag, 

avseende december 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

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

medborgarförslag ska om möjligt handläggas så att det 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 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

268, där följande föreslås: 

Berörda nämnders förteckningar över beslutade medborgarförslag godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Erika Hurtig redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

-  

_______________ 
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§ 212/2022   Dnr: KS 2022-23 

Redovisning av nämndernas obesvarade medborgarförslag, 

avseende december 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 

än ett år gamla godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunallagen6 kap. 34 § anger att ett ärende som väckts genom 

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

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

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

Nämnden ska även informera om de ärenden som inte 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 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

267, där följande föreslås: 

Berörda nämnders förteckningar över obesvarade medborgarförslag som är äldre 

än ett år gamla godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Erika Hurtig redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 213/2022   Dnr: KS 2022-22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade 

medborgarförslag, avseende december 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 

2022-10-18, godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

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 sammanträden i juni och december.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

265, där följande föreslås: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag, daterad 

2022-10-18, godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Erika Hurtig redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 214/2022   Dnr: KS 2022-22 

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner, 

avseende december 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-10-18, 

godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

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 sammanträden i juni och december.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

266, där följande föreslås: 

Förteckningen över kommunstyrelsens obesvarade motioner, daterad 2022-10-18, 

godkänns.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Erika Hurtig redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 215/2022   Dnr: KS 2022-371 

Översyn av reglemente för kommunala funktionshinderrådet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för funktionshinderrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglementet för funktionshinderrådet är från 2016 och sågs senast över 2019. Med 

anledning av ändrad organisation från och med mandatperioden 2023-2026 

behöver reglementet på nytt ses över och ändras innan årsskiftet. Vid översyn av 

reglemente för annat råd i kommunen, har uppmärksammats att både rollen och 

uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Förslag till ändringar av reglementet har 

tagits fram utifrån det, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till 

funktionshinderrådet och kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för funktionshinderrådet upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

271, där följande föreslås: 

Reglemente för funktionshinderrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Funktionshinderrådet 

Samtliga nämnder 

 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, nytt reglemente för funktionshinderrådet 

och sammanställning över hantering av inkomna remissvar 
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§ 216/2022   Dnr: KS 2022-372 

Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för pensionärsrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglementet för pensionärsrådet är från 2018 och behöver nu ses över, vilket även 

behöver ske med anledning av ändrad organisation från och med mandatperioden 

2023-2026. Reglementet behöver ändras innan årsskiftet. Vid översyn av 

reglemente för annat råd i kommunen, har uppmärksammats att både rollen och 

uppgifterna för råden behöver tydliggöras. Förslag till ändringar av reglementet har 

tagits fram utifrån det, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat till 

pensionärsrådet och kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för pensionärsrådet upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

272, där följande föreslås: 

Reglemente för pensionärsrådet ersätts med upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Pensionärsrådet 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse, nytt reglemente för pensionärsrådet och 

sammanställning över hantering av inkomna remissvar 
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§ 217/2022   Dnr: KS 2022-230 

Slutanförande till Mark- och miljödomstolen i mål gällande 

ledningsrätt för VA - Lygnern, Flohult och Dyrenäs 

Kommunstyrelsens beslut 

Slutanförandet, daterat den 23 november 2022, översänds av kommunen till Mark- 

och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

____________________   ____________________ 

Ulf Dahlberg (S)   Tomas Ekberg (M) 

Ordförande    Justerande 

 

Tomas Johansson (M) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har den 3 mars 2021, § 33, fattat beslut om att lämna in 

ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i sjön Lygnern samt i Flohult och 

Dyrenäs. Lantmäteriet har i beslut den 18 mars 2022 upplåtit ledningsrätt för 

vatten- och avloppsledningar. Beslutet har överklagats av ägarna till totalt åtta 

fastigheter och de yrkar bland annat att ansökan om ledningsrätt ska avvisas samt 

att Lantmäteriets beslut ska upphävas i sin helhet.  

Kommunens ansökan om ledningsrätt avsåg även ledningsrätt för elektronisk 

kommunikation (fiber). Lantmäteriets beslut innefattar inte sådan ledningsrätt, 

vilket kommunen har överklagat. 

Både kommunen och fastighetsägarna har den 30 september 2022, efter 

föreläggande från Mark- och miljödomstolen, inkommit med yttrande i målet. Mark- 

och miljödomstolen har därefter förelagt parterna att slutföra sin talan i målet. 

Kommunen ska lämna yttrandet senast den 24 november 2022. Därefter kan 

domstolen komma att avgöra målet på det material som då finns. 

Ett förslag till slutanförande i målet har upprättats, daterat den 23 november 2022.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

273, där följande föreslås: 
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Slutanförandet, daterat den 23 november 2022, översänds av kommunen till Mark- 

och miljödomstolen. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 

_______________ 
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§ 218/2022   Dnr: KS 2022-317 

Medborgarförslag om varningsskylt vid Helsjövägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Helsjövägen är en statligt ägd väg. Marks kommun kan därför inte sätta upp skyltar 

längs med vägen.  

Kommunen har återkommande möten med Trafikverket där teman som skyltning 

tas upp. Kommunens representanter kommer att lyfta önskemålet om att sätta upp 

en varningsskylt vid Helsjövägen på nästkommande möte med Trafikverket. 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Marks kommun den 15 maj 2022. Förslagsställaren 

föreslår att en varningsskylt sätts upp för lång/skarp kurva på Helsjövägen cirka 

800 meter från Helsjön mot Horred då det är en olycksdrabbad kurva.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 

258, där följande föreslås:  

Helsjövägen är en statligt ägd väg. Marks kommun kan därför inte sätta upp skyltar 

längs med vägen.  

Kommunen har återkommande möten med Trafikverket där teman som skyltning 

tas upp. Kommunens representanter kommer att lyfta önskemålet om att sätta upp 

en varningsskylt vid Helsjövägen på nästkommande möte med Trafikverket. 

Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Lars Landrö redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Samhällsutvecklingsenheten 

_______________ 
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§ 219/2022   Dnr: KS 2022-321 

Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

____________________   ____________________ 

Ulf Dahlberg (S)   Tomas Ekberg (M) 

Ordförande    Justerande 

 

Ärendet 

Boråsregionen har översänt förslag till att förlänga Handlingsplan för psykisk hälsa i 

Västra Götaland 2023-2024 till medlemskommunerna för beslut. Handlingsplanen 

antogs under 2017 för perioden 2018-2020 och förlängdes efter en fördjupad 

analys till att gälla till och med 2022.  

Boråsregionen ska meddelas beslut senast den 30 november 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 

259, där följande föreslås:  

Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

_______________ 

mailto:info@borasregionen.se
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§ 220/2022   Dnr: KS 2022-322 

Samverkansavtal gällande digitala hjälpmedel 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel i samverkan. 

Engångskostnaden på 10 kronor per invånare i kommunen finansieras inom 

äldreomsorgsnämndens respektive socialnämndens budgetramar för budgetåret 

2022. 

Ärendet 

Boråsregionen har översänt förslag till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i 

samverkan till medlemskommunerna för beslut. Samverkansavtalet grundar sig på 

utredningen ”Välfärdsteknik i samverkan” som pågick under 2021. Enligt 

utredningen kommer invånarna få en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel 

inom vård och socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att 

tillhandahålla detta.  

Förslag till samverkansavtal skickades till Västra Götalandsregionen och 

kommunerna på remiss under våren 2022. De kommuner som önskar delta i 

samverkan ska ta beslut senast 31 december 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

270, där följande föreslås:  

Marks kommun ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel i samverkan. 

Engångskostnaden på 10 kronor per invånare i kommunen finansieras inom 

äldreomsorgsnämndens respektive socialnämndens budgetramar för budgetåret 

2023. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Boråsregionen, info@borasregionen.se 

_______________ 
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§ 221/2022   Dnr: KS 2021-501 

Reparation av arbetskläder och skyddskläder 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras för att klargöra varifrån uppdraget om reparation av 

arbetskläder och skyddskläder kommer. 

Ärendet 

På sammanträdet den 15:e december 2021 fick kommunstyrelsen en 

återrapportering av utredningen om att förlänga livslängden på kommunens 

arbetskläder. I samband med återrapporteringen beslutades att kommundirektören 

får i uppdrag att ta fram ett förslag till reparation av arbetskläder och skyddskläder 

ur ett ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Förslaget ska visa på om 

möjligheten finns till intern hantering av reparation av arbetskläder. 

Arbetsmarknadsenheten på barn och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att 

ta fram ett förslag till en verksamhet för återbruk av möbler, utrustning och 

material i kommunens verksamheter. I detta arbete har dialog förts med 

kommunledningskontoret om möjlighet att utvidga en sådan verksamhet med 

cirkulation av arbetskläder. I förslaget anges att kommande verksamhet även kan 

omhänderta cirkulation av arbetskläder. Inom ramen för cirkulation av arbetskläder 

finns en möjlighet till en intern hantering av reparation av arbetskläder och 

skyddskläder. 

Tidigare bedömning visar inte att efterfrågan på en intern hantering av reparation 

av arbetskläder och skyddskläder är stor eller skulle ge några ekonomiska vinster. 

De vinster som kan uppnås är i första hand miljömässiga. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

269, där följande föreslås:  

Uppdraget att ta fram ett förslag till reparation av arbetskläder och skyddskläder ur 

ett ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv, där möjligheten till intern 

hantering har bedömts, är härmed slutfört. 

Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut 

Dagens sammanträde 

HR-chef Totte Staxäng redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) och Arthur Thiry (V) föreslår att ärendet återremitteras för 

att klargöra varifrån uppdraget om reparation av arbetskläder och skyddskläder 

kommer.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Tomas Johanssons (M) och Arthur Thirys (V) förslag antas, 

och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

________________ 
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§ 222/2022   Dnr: KS 2022-13 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen ges varje månad, som inte sammanfaller med behandling av 

våra ordinarie uppföljningar, en presentation av kommunens ekonomiska 

utveckling, koncernens finansiella ställning och en uppföljning av pågående större 

investeringsprojekt. 

Dagens sammanträde 

Kristian Johansson och Erik Glansin redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

 

Beslut skickas till 

- 

_______________ 
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§ 223/2022   Dnr: KS 2022-50 

Taxor och avgifter 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstsförbunds myndighetsutövning 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för el vid kommunal laddinfrastruktur beslutas enligt upprättat förslag. 

Taxor och avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat 

förslag. 

Taxa för alkohollagens, lag om tobak, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden fastställs 

enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 

Gravplatsavgift på kommunal begravningsplats för sällskapsdjur fastställs enligt 

upprättat förslag. 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2023. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor 

och avgifter inom sina verksamhetsområden. De flesta taxor och avgifter följer ett 

prisindex vilket innebär att en avgift kan öka eller minska trots att någon förändring 

inte fastställts. I förslag till beslut redovisas vilka taxor som förslås förändras från 

och med 2023. I dokumentet ” Taxor och avgifter 2023” med tillhörande bilagor 

redovisas nämndernas inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett 

sammandrag över nämndernas samtliga taxor, även de som förslås vara 

oförändrade. Därutöver redovisas en sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

278, där följande föreslås:  
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Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstsförbunds myndighetsutövning 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för el vid kommunal laddinfrastruktur beslutas enligt upprättat förslag. 

Taxor och avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat 

förslag. 

Taxa för alkohollagens, lag om tobak, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 

lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden fastställs 

enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 

Gravplatsavgift på kommunal begravningsplats för sällskapsdjur fastställs enligt 

upprättat förslag. 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2023. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

_______________ 
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§ 224/2022   Dnr: KS 2022-536 

Planeringsförutsättningar för Budget 2024-2027 

Kommunstyrelsens beslut 

Planeringsförutsättningar för Budget 2024-2027 fastställs. 

Ärendet 

Från och med Budget 2024-2027 arbetar kommunkoncernen med en ny 

budgetprocess, vilket kommunfullmäktige beslutade i juni 2022. Starten på 

kommande budgetprocess är att kommunstyrelsen beslutar om 

planeringsförutsättningar. Planeringsförutsättningarna innehåller den politiska 

inriktningen i form av bland annat vision, mål och styrdokument. De innehåller 

också ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet samt tidsplan. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

280, där följande föreslås:  

Planeringsförutsättningar för Budget 2024-2027 fastställs. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_______________ 
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§ 225/2022    

Kommundirektören informerar 

 

Ärendet 

Kommundirektören informerar om en rad olika saker som pågår inom kommunens 

verksamhet. 
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§ 226/2022   Dnr: KS 2022-50 

Budget 2023-2026 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Budget 2023-2026 för Marks kommun fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges inriktning 

och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig budget-

planering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 oktober 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2022, § 

279, där följande föreslås:  

Budget 2023–2026 för Marks kommun fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ulf Dahlberg (S) och Lena Ferm Hansson (C) redogör för Bästa Marks budgetförslag 

för Marks kommun. 

Tomas Johansson (M) och Glenn Glansin (SD) redogör för Moderaternas och 

Sverigedemokraternas gemensamma förslag till budget för Marks kommun. 

Arthur Thiry (V) redogör för Vänsterpartiets förslag till budget för Marks kommun.  

Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för Miljöpartiets förslag till budget för Marks 

kommun. 

Maria Aronsson Dahl (L) redogör för Liberalernas förslag till budget för Marks 

kommun. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Moderaternas och Sverigedemokraternas 

förslag till budget för Marks kommun. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Votering begärs och verkställs. 

Följande beslutsgång godkänns: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till Tomas Johanssons (M) förslag. 

Med 8 ja-röster, 6-nej-röster och 1 röst som avstår antar kommunstyrelsen 

arbetsutskottets förslag.  

Omröstningslista finns i början av protokollet. 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser  

Valda revisorer 

_______________ 
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§ 227/2022 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

_______________ 
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§ 228/2022 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

_______________ 

 


