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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-06 

Tid:   Onsdag den 6 oktober, klockan 08.30-14.45.  

Paus klockan 10.00-10.15, 11.05-11.10, 12.10-13.15.  

Plats: 
 

  

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd, klockan 08.50-15.45, § 292 

 (S) Christopher Thorsson (S) tjänstgör för Niklas Herneryd (L) §§ 

279-291, 293-295 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson, klockan 08.30-11.00, §§ 279-287 

 (KD) Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson, §§ 288-295 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(S) Christopher Thorsson, § 292 

(C) Stefan Brunander 

(KD) Elise Arnell, §§ 279-287 

  

 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Tillförordnad 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 279-281 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 279-281 

 Lena Arvidsson Redovisningschef §§ 279-281 

 Martin Bertilsson Inköpschef och 

tillförordnad kanslichef 

§§ 282-287 

 Lars Landrö Utredare  §§ 282-284 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 286-287 

 Pelle Pellby HR-chef § 288 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 
förvaltningen och 

tillförordnad 
näringslivschef  

§§ 289-290, 

293-295 
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 Malin Silow Näringslivsutvecklare § 289 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklingschef §§ 289-290, 

293-295 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör §§ 290, 293 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§ 291 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 293-294 

 Lars Jönsson Planarkitekt §§ 293-294 

 Therese Thingvall Exploateringsingenjör § 295 

    

 Övriga   

(V) Arthur Thiry I egenskap av 

representant i 
budgetberedningen 

§§ 279-281 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-10-08, klockan 08.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 279-295 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06, §§ 279-295  

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-10-08 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-10-30 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Utdebitering 2022 § 279/21 

Taxor och avgifter 2022 § 280/21 

Budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 för Marks 

kommun 

§ 281/21 

Svar på motion om hjärt- och lungräddning samt första 

hjälpen för personal i förskolan 

§ 282/21 

Svar på medborgarförslag om koordinator Sätila § 283/21 

Svar på medborgarförslag om ny ishall i centralorten § 284/21 

Partistöd 2022 § 285/21 

Namnbyte Mark Kraftvärme AB till Marks Energi AB samt 

förändring av bolagsordning och ägardirektiv 

§ 286/21 

Översyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen § 287/21 

Finansiering av jubileumsgåva § 288/21 

Samarbete med vänorter i Polen och hur arbetar man med 

HBTQ frågor  

§ 289/21 

Rivning av garage på Skene 21:12  § 290/21 

Information om infosäkkollen 2021  § 291/21 

Initiativärende angående osålda småhustomter § 292/21 

Arrende för bergtäktsverksamhet: Skene-Backa 1:94  § 293/21 

Utredning jordbruksmark § 294/21 

Svar på medborgarförslag om husbilsparkering § 295/21 
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§ 279/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Utdebitering 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 

preliminär skatt för inkomst under 2022 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per 

skattekrona. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslut.  

Ärendet 

Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal 

skattesats: 

8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 

Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november 

månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för 

den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande 

året. 

10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då 

val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda 

fullmäktige. 

11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november 

månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande 
fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen 

(1990:1144) inom denna tid.  

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 

fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 

Tidplan i Marks kommun 

Förslag om skattesats beslutas av kommunstyrelsen 20 oktober 2021. 

Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige 18 november 2021 för att ligga till 

grund för budget 2022–2025.  

Finansiellt mål 

Kommunen har tre finansiella mål. Ett av dessa mål är att skattesatsen ska vara 

oförändrad. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 

preliminär skatt för inkomst under 2022 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per 

skattekrona.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att utdebiteringen av den allmänna 

kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 

2022 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per skattekrona. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslut.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

________________ 
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§ 280/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Taxor och avgifter 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat förslag. 

Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fastställs 

enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljöbalken 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  

Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 

upprättat förslag.  

Taxa för kommunala ställplatser införs enligt upprättat förslag. 

Bygglovsavgift behålls oförändrad enligt 2021 års nivå.  

 

Taxor och avgifter rörande Livsmedelstaxan ska efterdebiteras från 1 januari 2022 

enligt beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020. Miljönämnden återkommer 

med underlag.   

 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2022. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslut.  
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Ärendet 

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

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

vilket innebär att en avgift kan öka eller minska trots att det inte skett någon 

förändring. Ovan redovisas vilka taxor som föreslås bli förändrade från och med 

2022. 

I dokumentet ”Taxor och avgifter 2022” med tillhörande bilagor redovisas 

nämndernas inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över 

nämndernas samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom 

redovisas en sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat förslag. 

Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fastställs 

enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljöbalken 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  

Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 

upprättat förslag.  

Taxa för kommunala ställplatser införs enligt upprättat förslag. 

 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Avgifter avseende kultur- och fritidsområdet fastställs enligt upprättat förslag. 

Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fastställs 

enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljöbalken 

fastställs enligt upprättat förslag. 

Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  

Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 

upprättat förslag.  

Taxa för kommunala ställplatser införs enligt upprättat förslag. 

Bygglovsavgift behålls oförändrad enligt 2021 års nivå.  

Taxor och avgifter rörande Livsmedelstaxan ska efterdebiteras från 1 januari 2022 

enligt beslut i kommunfullmäktige 22 oktober 2020. Miljönämnden återkommer 

med underlag.   

 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslut.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

_______________ 
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§ 281/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Budget 2022-2023 med plan för 2024-2025 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förväntat generellt bidrag för införande av utökad ledning inom räddningstjänst, 
140 000 kronor, överförs till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF från 
och med 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Markmajoritetens budgetförslag, daterad den 5 oktober 2021, antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslut. 

Ärendet 

Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges inriktning 

och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig 

budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet.  

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Borgensavgift för kommunens bolag under 2022 fastställs till: 

Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 

Förväntat generellt bidrag för införande av utökad ledning inom räddningstjänst, 
140 000 kronor, överförs till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF från 
och med 2022. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Budget 2022–2023 med plan för 2024–2025 för Marks kommun fastställs. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att Markmajoritetens budgetförslag, daterad den 5 

oktober 2021, antas. 
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Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslut.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden föreslår att förväntat generellt bidrag för införande av utökad ledning 
inom räddningstjänst, 140 000 kronor, överförs till Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, SÄRF från och med 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

Valda revisorer 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

__________ 
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§ 282/2021   Dnr: KS 2019-525 602 

Svar på motion om hjärt- och lungräddning samt första hjälpen 

för personal i förskolan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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

att säkerställa förskolepersonalens kompetens inom hjärt- och lungräddning och 

första hjälpen. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna lämnade in en motion till kommunledningskontoret den 17 

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

och utbildningsförvaltningen (BUF) får i uppdrag att: 

 

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

hjärt- lungräddning (HLR) och första hjälpen och, 

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

personal som anställs mellan två utbildningstillfällen. 

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

utbildningsnämnden (BUN). 

 

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

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

att säkerställa förskolepersonalens kompetens inom hjärt- och lungräddning och 

första hjälpen. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
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Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sedan våren 2019 vidtagit åtgärder för 

att säkerställa förskolepersonalens kompetens inom hjärt- och lungräddning och 

första hjälpen. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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§ 283/2021   Dnr: KS 2021-202 105 

Svar på medborgarförslag om koordinator Sätila 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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

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

organisation. Kontaktcentret hjälper sedan till att vägleda kommuninvånaren vidare 

så att man kommer i kontakt med rätt tjänsteperson.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

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

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

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

effektivisera kontakten mellan kommunen och den enskilde kommuninvånaren. 

Kommunfullmäktige beslöt 4 mars 2021 att överlämna  till kommunstyrelsen för 

handläggning och beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

organisation. Kontaktcentret hjälper sedan till att vägleda kommuninvånaren vidare 

så att man kommer i kontakt med rätt tjänsteperson.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

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

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

organisation. Kontaktcentret hjälper sedan till att vägleda kommuninvånaren vidare 

så att man kommer i kontakt med rätt tjänsteperson.  
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Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

________________ 
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§ 284/2021   Dnr: KS 2021-203 826 

Svar på medborgarförslag om ny ishall i centralorten 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

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

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

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

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

12-31. Kommunfullmäktige beslöt 2021-02-25/2021-03-04 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

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

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

barn och ungdomar och därigenom främja befolkningens hälsa. 
 

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

har inkommit med synpunkter på medborgarförslaget. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

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

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

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

_________________ 
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§ 285/2021   Dnr: KS 2021-409 

Partistöd 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Under förutsättning att de partier som blivit ombedda om kompletteringar 

inkommer med dessa innan ärendet hanteras i kommunfullmäktige, utbetalas till 

varje parti som är representerat i kommunfullmäktige partistöd i form av följande: 

Grundstöd för 2022 med 48 300 kronor. 

Mandatstöd för 2022 med 24 150 kronor per mandat. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I kommunallagen 4 kap. 29 § anges att kommuner får ge ekonomiskt stöd till de 

politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka partiernas 

ställning i den lokala demokratin. Utifrån detta har kommunfullmäktige den 25 

september 2014, § 105, antagit bestämmelser för kommunalt partistöd, vilka 

reglerar när partistöd betalas ut. 

Kommunens bestämmelser för partistöd anger att partistödet består av dels ett 

grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp per parti, samt ett mandatstöd, som 

uppgår till ett halvt prisbasbelopp per mandat i fullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Till varje parti som är representerat i kommunfullmäktige utbetalas partistöd i form 

av följande: 

Grundstöd för 2022 med 48 300 kronor. 

Mandatstöd för 2022 med 24 150 kronor per mandat.  

Dagens sammanträde 

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
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Under förutsättning att de partier som blivit ombedda om kompletteringar 

inkommer med dessa innan ärendet hanteras i kommunfullmäktige, utbetalas till 

varje parti som är representerat i kommunfullmäktige partistöd i form av följande: 

Grundstöd för 2022 med 48 300 kronor. 

Mandatstöd för 2022 med 24 150 kronor per mandat.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

______________________ 
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§ 286/2021   Dnr: KS 2021-542 

Namnbyte Mark Kraftvärme AB till Marks Energi AB samt 

förändring av bolagsordning och ägardirektiv 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Mark Kraftvärme AB byter namn till Marks Energi AB. 

Bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ändras enligt upprättade 

förslag.  

Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen och andra styr-

dokument inom kommunkoncernen ändras på så sätt att ”Mark Kraftvärme AB” 

ersätts med ”Marks Energi AB”.   

Besluten gäller från och med den 1 januari 2022. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombudet vid 

bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige 

beslutade ändringarna av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme 

AB att fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemen-

samma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark 

Kraftvärme AB” ersätts med ”Marks Energi AB”. 

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa 

den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemensamma ägardirektivet 

för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark Kraftvärme AB” ersätts med 

”Marks Energi AB”. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

På förslag från Mark Kraftvärme AB är fråga om bolaget ska byta namn till Marks 

Energi AB. Vid ett namnbyte behöver ändring av bolagsordning och ägardirektiv 

ske. Ägardirektivet ses samtidigt över vad gäller bolagets insatser åt kommun-

koncernen inom energiområdet och för att se till att masten i Skene Skog ur 

säkerhetsskyddsaspekt behålls inom kommunkoncernen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Mark Kraftvärme AB byter namn till Marks Energi AB. 
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Bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ändras enligt upprättade 

förslag.  

Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen och andra styr-

dokument inom kommunkoncernen ändras på så sätt att ”Mark Kraftvärme AB” 

ersätts med ”Marks Energi AB”.   

Besluten gäller från och med den 1 januari 2022. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombudet vid 

bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige 

beslutade ändringarna av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme 

AB att fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemen-

samma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark 

Kraftvärme AB” ersätts med ”Marks Energi AB”. 

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa 

den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemensamma ägardirektivet 

för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark Kraftvärme AB” ersätts med 

”Marks Energi AB”. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande, med instämmande av Tomas Johansson 

(M): 

Mark Kraftvärme AB byter namn till Marks Energi AB. 

Bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ändras enligt upprättade 

förslag.  

Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen och andra styr-

dokument inom kommunkoncernen ändras på så sätt att ”Mark Kraftvärme AB” 

ersätts med ”Marks Energi AB”.   

Besluten gäller från och med den 1 januari 2022. 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombudet vid 

bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige 

beslutade ändringarna av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB. 
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Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombuden vid 

bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme 

AB att fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemen-

samma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark 

Kraftvärme AB” ersätts med ”Marks Energi AB”. 

Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att fastställa 

den nu av kommunfullmäktige beslutade ändringen av gemensamma ägardirektivet 

för bolagen i Spinnerskankoncernen, dvs. att ”Mark Kraftvärme AB” ersätts med 

”Marks Energi AB”. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

med instämmande av Tomas Johansson (M), och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Marks Bostads AB 

Marks Fastighets AB 

Mark Kraftvärme AB 

Spinnerskan i Mark AB 

 

Bilaga att expediera till Mark Kraftvärme AB och Spinnerskan i Mark AB: Ändrad 

bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB 

_____________________ 
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§ 287/2021   Dnr: KS 2021-496 

Översyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Ärendet 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver kontinuerligt ses över. Senaste 

revideringen var i oktober 2020 och en ny översyn behöver nu ske.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras 

enligt upprättat förslag. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret 

Samhällsutvecklingsenheten 

 

Bilaga att expediera: Tjänsteskrivelsen 

_____________________ 
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§ 288/2021   Dnr: KS 2021-423 

Jubileumsgåva 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Jubileumsgåvan ges till medarbetare som har anställningsavtal med Marks kommun 

den 15 oktober (eller den 15 december för ev. tillkommande anställningar). 

Medarbetare som slutat under året omfattas ej.  

Jubileumsgåvan inkluderar arbetsgivarens julgåva.  

Kostnaden för jubileumsgåvan beräknas till max 4,5 miljoner kronor och finansieras 

via kommunreserven. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2020-11-04 kommundirektören i uppdrag att 

se vilka möjligheter det finns till jubileumsgåva till kommunens anställda med 

anledning av kommunens 50-årsjubileum. 

Marks kommun kan ge kommunens anställda en jubileumsgåva med anledning av 

kommunens 50-årsjubileum. Skattemässigt gäller särskilda regler som innebär att 

gåva upp till 1 500 kronor inklusive moms är fri från förmånsbeskattning och 

sociala avgifter. Jubileumsgåvan inkluderar arbetsgivarens julgåva. 

Kommunledningskontoret har tillsammans med representanter för 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram förslag till 

jubileumsgåva. Koncernledningen har också beretts möjlighet att lämna 

synpunkter.  

Kommunledningskontoret har publicerat en upphandling avseende jubileumsgåvan. 

Jubileumsgåvan planeras att distribueras under december månad.  

Jubileumsgåvan beräknas ha ett värde på 1 000 kronor per anställd och kostnaden 

kan beräknas till 4,5 miljoner kronor baserat på antalet anställda i mitten av 

september 2021. 

Jubileumsgåvan ges till medarbetare som har anställningsavtal med Marks kommun 

den 15 oktober (eller den 15 december för ev. tillkommande anställningar). 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Jubileumsgåvan ges till medarbetare som har anställningsavtal med Marks kommun 

den 15 oktober (eller den 15 december för ev. tillkommande anställningar). 



Sida 24(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-06 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Medarbetare som slutat under året omfattas ej.  

Jubileumsgåvan inkluderar arbetsgivarens julgåva.  

Kostnaden för jubileumsgåvan beräknas till max 4,5 miljoner kronor och finansieras 

via kommunreserven. 

Dagens sammanträde 

HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Jubileumsgåvan ges till medarbetare som har anställningsavtal med Marks kommun 

den 15 oktober (eller den 15 december för ev. tillkommande anställningar). 

Medarbetare som slutat under året omfattas ej.  

Jubileumsgåvan inkluderar arbetsgivarens julgåva.  

Kostnaden för jubileumsgåvan beräknas till max 4,5 miljoner kronor och finansieras 

via kommunreserven. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

- 

_____________ 
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§ 289/2021   Dnr: KS 2020-553 106 

Samarbete med vänorter i Polen och hur arbetar man med 

HBTQ frågor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Informationen noteras.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-30, § 183/2020 ställer Karin Jageby 

(V) fråga angående vänorter i Polen, finns samarbete kvar och hur arbetar man 

med HBTQ frågor? 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma i frågan.  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 september 2020, § 183. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

- 

_________________  
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§ 290/2021   Dnr: KS 2021-513 

Rivning av garage på Skene 21:12 

Arbetsutskottets beslut 

Garagen på Axel Bergengrens gata, Skene 21:12 rivs.  

Teknik- och servicenämnden har att ansöka om rivningslov. 

Ärendet 

Plan- och byggnämnden beslutade 9 oktober 2019, KS 2019-742 228, om ett 

åtgärdsföreläggande för Skene 21:12. Enligt åtgärdsföreläggandet beskrivs 

byggnader som är i dåligt skick och fastigheten omfattar även brandhärjade 

byggnader samt kylskåp, madrasser, och annat i området, samt att det pågår 

olovligt boende i garagen. 

17 augusti 2021 genomfördes ett platsbesök som dokumenterades via foto.  

Miljöinspektör inom samhällsbyggnadsförvaltningen som granskat 

fotodokumentationen noterar bland annat att området fungerat som förråd och 

upplag av mängder av skräp, samt inkluderar motorer (med oljor), tv-apparater 

(med flamskyddsmedel), avgassystem, bilbatteri (med bly och batterisyra), 

plastdunkar, samt IBC-behållare.  

Rivning föreslås för att minska risken att olyckor sker på kommunens mark. 

Garagen har tidigare nyttjas av enskilda via lägenhetsarrenden eftersom 

byggnaderna varit i enskild ägo. Lägenhetsarrendena har nu sagts upp och 

arrendatorerna har haft en uppsägningstid som innebär att de har haft möjlighet att 

avlägsna garage och övriga tillhörigheter från området. Ett kvarvarande arrende 

kommer att sägas upp den 28 september 2021 med en uppsägningstid på 3 

månader. 

Information om att rivning kommer genomföras efter den 30 september 2021 och 

att kommunen planerar att forsla bort de tillhörigheter som återfinns på platsen har 

delgivits de före detta arrendatorer som inte har giltigt avtal men som kan ha 

tillhörigheter på platsen. Information om planerad rivning har anslagits på stängslet 

vid byggnaderna den 3 september 2021.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 22 september 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Garagen på Axel Bergengrens gata, Skene 21:12 rivs.  

Teknik- och servicenämnden har att ansöka om rivningslov. 



Sida 27(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-06 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Garagen på Axel Bergengrens gata, Skene 21:12 rivs.  

Teknik- och servicenämnden har att ansöka om rivningslov. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

Plan- och byggnadsnämnden, som komplettering i BYGG.2014.80 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 291/2021   Dnr: KS 2021-361 
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Information om infosäkkollen 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Infosäkkollen är ett verktyg framtaget av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap). Vi svarar på begäran inkommen den 17 maj 2021 från MSB, 

diarienummer KS2021-361-1. 

Infosäkkollen stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt 

informationssäkerhetsarbete i kommuner. Med verktyget kan kommunen själv 

undersöka vilken nivå arbetet befinner sig på och hur det kan utvecklas. Resultatet 

ger underlag för planering och prioritering, och med regelbundna uppföljningar kan 

utvecklingen följas över tid. 

Svaren från Infosäkkollen skickas även till MSB för kompletterande återkoppling. I 

kompletteringen ingår även en jämförelse med resultat från andra kommuner. 

Analysen av det insamlade underlagen kommer av MSB:s även att användas för att 

utveckla MSB:s stöd på området och för att lämna en samlad bedömning till 

regeringen. 

Underlaget är framtaget genom inhämtning av underlag och sammanställning, där 

identifierade sakkunniga deltagit. Redovisning, förankring och möjlighet till att sätta 

verksamhetsmål för kommande tvåårsperiod genomfördes den 24 augusti där 

förvaltningschefer, VD:ar och chefer på kommunledningskontoret deltog. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 september 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas till 

- 

_____________ 

§ 292/2021   Dnr: KS 2021-558 
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Initiativärende angående osålda småhustomter 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag för beslut i ärendet till 

kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober, och finner att förslaget antas. 

Ärendet 

Markmajoriteten inkom den 30 september 2021, via Jessica Rodén (S), med ett 

initiativärende angående osålda småhustomter.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) redogör för Markmajoritetens initiativärende. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Kommundirektören får i uppdrag att upphandla mäklare för att sälja småhustomter 

i Berghem och Fritsla. 

Kommunstyrelsen ska stå för kostnader av anslutningsavgiften på dessa tomter. 

Kostnaden belastas av kommunreserven för 2021. 

Kommundirektören får i uppdrag att inventera äldre kommunala småhustomter.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag för 

beslut i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober, och finner att 

förslaget antas. 

Beslut skickas till 

-  

_____________ 
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§ 293/2021   Dnr: KS 2021-243 

Arrende för bergtäktsverksamhet: Skene-Backa 1:94 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Anläggningsarrende för bergtäktsverksamhet på fastigheten Skene-Backa 1:94 

tecknas enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Skanska har en bergtäkt i området, Skene kross, och avser att utöka verksamheten 

samt söka nytt täkttillstånd. Bolaget har sedan tidigare haft ett avtal med 

kommunen som fastighetsägare. Verksamhetsområdet kommer att utökas västerut 

men omfattas av samma del av fastigheten Mark Skene-Backa 1:94 som tidigare. 

Bolaget önskar upprätta ett nytt arrendeavtal för fortsatt verksamhet på området.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 27 september 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Anläggningsarrende för bergtäktsverksamhet på fastigheten Skene-Backa 1:94 

tecknas enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att anläggningsarrende för bergtäktsverksamhet på 

fastigheten Skene-Backa 1:94 tecknas enligt upprättat förslag. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Skanska Industrial Solutions AB 

_____________ 
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§ 294/2021   Dnr: KS 2021-25 011 

Återrapportering kring uppdrag om jordbruksmark  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten Utredning för jordbruksmark och 

remissredogörelsen. Denna rapport utgör underlag för revideringar av översiktsplan 

samt fördjupade översiktsplaner samt ska även utgöra underlag för beslut om 

detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens beslut 90/2021 6 maj 2021 

• Att genom omvärldsanalys beskriva hur andra kommuner arbetar med 

riktlinjer och bedömning av brukningsvärd jordbruksmark. 

• Ta fram en nulägesbild av exploatering på jordbruksmark och en översiktlig 

beskrivning av jordbruket i Marks kommun.  

• Ta fram förslag på riktlinjer, ställningstaganden och arbetssätt för hur 

jordbruksmarken och dess värden hanteras vid fysisk planering. Stöd i 

arbetet ska vara Jordbruksverkets skrift Kommunens arbete med 

jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg, juni 2015, kommunens 

översiktsplan och omvärldsanalys.  

• Beskriva konsekvenserna av framtagna förslag för lantbruksnäringens 

utvecklingsmöjligheter.  

• Att den slutgiltiga rapporten utgör underlag för kommande revidering av 

översiktsplan och fördjupade översiktsplaner, samt beslut om detaljplaner 

och förhandsbesked.  

• Återrapportera uppdraget senast i oktober 2021. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 december 2020, § 264. 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 18 februari 2021.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2021, § 82.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 maj 2021, § 90.  

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 23 september 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten Utredning för jordbruksmark och 

remissredogörelsen. Denna rapport utgör underlag för revideringar av översiktsplan 
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samt fördjupade översiktsplaner samt ska även utgöra underlag för beslut om 

detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekter Elin Berg och Lars Jönsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten Utredning för 

jordbruksmark och remissredogörelsen. Denna rapport utgör underlag för 

revideringar av översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner samt ska även 

utgöra underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och förhandsbesked. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

- 

______________ 
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§ 295/2021   Dnr: KS 2020-555 315 

Svar på medborgarförslag om husbilsparkering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommuninvånarnas möjlighet till husbilsparkering anses vara uppfyllda genom att 

det redan finns privata aktörer som tillhandahåller låsta parkeringsplatser samt att 

kommunen tillhandahåller möjligheten för privatpersoner att hyra p-platser för 

fordon.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Medborgarförslaget innebär att Marks kommun ska, genom uthyrning, 

tillhandahålla parkeringsyta för husbilar för parkering längre än 24 timmar. 

Parkeringsytan önskas vara asfalterad, inhägnad och låst. Samtliga 

parkeringsplatser avses vara numrerade samt inneha elanslutning.  

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

Marks kommun att kunna erbjuda invånarna husbilsparkering eftersom kommunen 

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

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

gråvatten och toalett. Att tillhandahålla parkeringsyta för husbilar skulle enligt 

inlämnat medborgarförslag medföra att Marks kommun ytterligare befäster sin 

position inom husbilskretsarna. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 22 september 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommuninvånarnas möjlighet till husbilsparkering anses vara uppfyllda genom att 

det redan finns privata aktörer som tillhandahåller låsta parkeringsplatser samt att 

kommunen tillhandahåller möjligheten för privatpersoner att hyra p-platser för 

fordon.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) föreslår följande, med instämmande av Lena Ferm Hansson (C) 

och Tomas Johansson (M): 
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Kommuninvånarnas möjlighet till husbilsparkering anses vara uppfyllda genom att 

det redan finns privata aktörer som tillhandahåller låsta parkeringsplatser samt att 

kommunen tillhandahåller möjligheten för privatpersoner att hyra p-platser för 

fordon.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar Elise Arnells (KD) med fleras förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

______________ 

 


