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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-27 

Tid:   kl. 08:30 – 11:40, Paus 09:45 – 09:55 

Plats: 
 

 Örestensrummet 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(S) Christopher Thorsson 

(M) Tomas Ekberg 

  

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör § 302-310 

 Karin Hydén Biträdande 
kommundirektör 

§ 302-310 

 Martin Bertilsson Inköpschef och Tf 
kanslichef 

§ 302-305 

 Stina Hallhagen Destinationsut-
vecklare 

§ 306 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och  
tf näringslivschef 

§ 306 

 Marita Haglund Verksamhets-
controller 

§ 307-308 

 Kristian Johansson Tf ekonomichef § 307-308 

 Catarina Modin Nämndsekreterare § 302-310 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2021-11-01, kl 08.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 302-310 

Catarina Modin 
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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 

2021-10-27, §§ 302-310 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-11-02 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-11-24 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 302/21 

Svar på motion om betalfunktion i laddstolpar § 303/21 

Gemensam avfallsplan för Boråsregionen 2021-2030 § 304/21 

Återrapportering av uppdrag om förstudie och upplägg för 

att inrätta återbruk av möbler, utrustning och material i 

kommunens verksamheter 

§ 305/21 

Former för samverkan inom Destination Boråsregionen § 306/21 

Avstämning avseende nämndplan § 307/21 

Avstämning angående översyn av styrdokument Styrsystem 

för Marks kommun 

§ 308/21 

Sammanträdesplan 2021 § 309/21 

Åtgärder på RIG-boendet § 310/21 
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§ 302/2021    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Åtgärder på RIG-boendet 

- Sammanträdesplan 2021 

 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson efterfrågar information om åtgärder på RIG-boendet. 

Ordföranden föreslår att sammanträdesplan 2021 tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att 

så sker. 

________ 
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§ 303/2021   Dnr: KS 2020-50 370 

Svar på motion om betalfunktion i laddstolpar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Efter att motionen lämnades in till kommunen har ett uppdrag getts till Marks 

Kraftvärme AB:s VD om att utreda möjliga betallösningar för kommunens befintliga 

laddstationer. Därutöver har samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att ta fram en 

kommunal strategi för framtida laddinfrastruktur där frågan om betallösning ingår. 

Motionen bifalls. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) och Bengt Ferm (M) lämnade 28 januari 2020 in en motion 

om betalfunktion i laddstolpar.  

Den lyder: Idag är det gratis att ladda batterierna på sina elbilar från Marks 

kommuns laddstolpar. Då det enligt förslag kommer att sättas upp flera laddstolpar 

i kommunen samtidigt som antalet elbilar ökar kommer kostnaden för denna 

gratistjänst att öka kraftigt. Vi är positiva till elbilar men kan inte se varför 

skattebetalarna ska bekosta förmånen att ladda dessa gratis. För att 

likställighetsprincipen ska gälla så långt det är möjligt föreslår vi att: 

1 – De betalningsfunktioner som finns i nuvarande laddstolpar aktiveras snarast 

2 – Samtliga nya laddstolpar ansluts till ett betalsystem. 

Motionen remitterades 30 januari 2020 till kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 14 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Efter att motionen lämnades in till kommunen har ett uppdrag getts till Marks 

Kraftvärme AB:s VD om att utreda möjliga betallösningar för kommunens befintliga 

laddstationer. Därutöver har samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att ta fram en 

kommunal strategi för framtida laddinfrastruktur där frågan om betallösning ingår. 

Motionen bifalls. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef och tillförordnad kanslichef Martin Bertilsson redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Efter att motionen lämnades in till kommunen har ett uppdrag getts till Marks 

Kraftvärme AB:s VD om att utreda möjliga betallösningar för kommunens befintliga 

laddstationer. Därutöver har samhällsbyggnadschefen fått i uppdrag att ta fram en 

kommunal strategi för framtida laddinfrastruktur där frågan om betallösning ingår. 

Motionen bifalls. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

________ 
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§ 304/2021   Dnr: KS 2021-540 

Gemensam avfallsplan för Boråsregionen 2021-2030 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun antar Boråsregionens gemensamma avfallsplan. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 11 

december 2020 att skicka förslag till ny regional avfallsplan för Boråsregionen på 

remiss till medlemskommunerna. Förslaget var ute på remiss under januari-maj 

2021. Kommunstyrelsen i Marks kommun beslutade den 6 maj 2021 att godkänna 

remissyttrande daterat 7 april 2021 som svar på remissen. 

I remissyttrandet svarade Marks kommun bland annat att kommunens samlade 

uppfattning av avfallsplanen är positiv och att kommunen tillstyrker förslagen som 

presenteras i Regional avfallsplan 2021–2030. Förutom den positiva inställningen 

till avfallsplanen i stort skickade kommunen med några synpunkter på enstaka 

punkter i planen. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 10 

september 2021 att rekommendera medlemskommunerna att anta den 

gemensamma avfallsplanen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets skrivelse, daterad 14 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun antar Boråsregionens gemensamma avfallsplan. 

Dagens sammanträde 

Inköpschef och tillförordnad kanslichef Martin Bertilsson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun antar Boråsregionens gemensamma 

avfallsplan. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärad kommunalförbund 

________ 
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§ 305/2021   Dnr: KS 2021-547 

Återrapportering av uppdrag om förstudie och upplägg för att 

inrätta återbruk av möbler, utrustning och material i 

kommunens verksamheter 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen från barn- och utbildningsnämnden 

angående uppdraget att göra en förstudie och ett upplägg för att inrätta återbruk 

av möbler, utrustning och material.  

 

Kommunstyrelsens uppfattning är att utredningen behöver kompletteras med bland 

annat helhetssyn, ansvarsfördelning, för- och nackdelar med olika 

organisationsförslag, kostnadsberäkningar av verksamheten samt en uppskattad 

tidplan för införande.  

 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade, § 11/2021, att bifalla en motion om att införa 

återbruk för bland annat möbler. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag 

att genomföra en förstudie och ta fram ett lämpligt upplägg för att inrätta återbruk 

av möbler, utrustning och material i kommunens verksamheter. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen.  

Barn-och utbildningsförvaltningen har, tillsammans med teknik- och 

serviceförvaltningen, undersökt möjliga upplägg på ett cirkulärt återbruk av möbler, 

utrustning och material i Marks kommun. Ett förslag är att en ny verksamhet, 

Möbelbruket, byggs upp och drivs av arbetsmarknadsenheten på barn- och 

utbildningsförvaltningen. Vidare kan verksamheten på sikt utvecklas genom ett 

samarbete med Västra Götalandsregionen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets skrivelse, daterad 22 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen från barn- och utbildningsnämnden 

angående uppdraget att göra en förstudie och ett upplägg för att inrätta återbruk 

av möbler, utrustning och material.  

 

Kommunstyrelsens uppfattning är att utredningen behöver kompletteras med bland 

annat helhetssyn, ansvarsfördelning, för- och nackdelar med olika 
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organisationsförslag, kostnadsberäkningar av verksamheten samt en uppskattad 

tidplan för införande.  

Dagens sammanträde 

Inköpschef och tillförordnad kanslichef Martin Bertilsson redogör för ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att arbetsutskottet fattar slutligt beslut och 

informerar kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen från barn- 

och utbildningsnämnden angående uppdraget att göra en förstudie och ett upplägg 

för att inrätta återbruk av möbler, utrustning och material.  

 

Kommunstyrelsens uppfattning är att utredningen behöver kompletteras med bland 

annat helhetssyn, ansvarsfördelning, för- och nackdelar med olika 

organisationsförslag, kostnadsberäkningar av verksamheten samt en uppskattad 

tidplan för införande.  

 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om Tomas Johanssons (M) förslag om att 

arbetsutskottet fattar slutligt beslut och informerar kommunstyrelsen kan antas och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Kommunstyrelsen 

 

________ 
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§ 306/2021   Dnr: KS 2021-329 

Finansiering för genomförande av Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun beslutar att från och med år 2022 finansiera den antagna 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 med en årlig grundavgift på 

50 000 kronor samt en rörlig årlig avgift på 2 kronor per kommuninvånare. Vilket 

för år 2022 beräknas uppgå till 120 000 kronor. Sammantaget blir detta 170 000 

kronor för 2022. 

Finansiering för år 2022 sker inom kommunstyrelsens ram under förutsättning 

medel avsätts till besöksnäringen såsom föreslaget i det budgetförslag 

kommunstyrelsen beslutade 2021-10-20. Finansiering från och med år 2023 

fastställs i kommande budgetprocesser. 

 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.   

 

Ärendet 

Från sammanträdesprotokoll § 60, 2021-09-10 rekommenderar direktionen för 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund medlemskommunerna att genomföra 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 genom gemensam finansiering 

enligt samma modell som för det befintliga projektet Cykla & Vandra i Sjuhärad 

med en årlig grundavgift på 50 000 kronor samt en rörlig årlig avgift på 2 kronor 

per kommuninvånare. Finansieringen sker löpande från och med år 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni 2021, § 201. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 juni 2021, § 138. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 september 2021, §144. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad 13 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun beslutar att från och med år 2022 finansiera den antagna 

Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 med en årlig grundavgift på 

50 000 kronor samt en rörlig årlig avgift på 2 kronor per kommuninvånare. Vilket 

för år 2022 beräknas uppgå till 120 000 kronor.  
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Finansiering för år 2022 sker inom kommunstyrelsens ram under förutsättning 

medel avsätts till besöksnäringen såsom föreslaget i det budgetförslag 

kommunstyrelsen beslutade 2021-10-20. Finansiering från och med år 2023 

fastställs i kommande budgetprocesser. 

Dagens sammanträde 

Destinationsutvecklare Stina Hallhagen redogör för ärendet. 

Frågor ställs och får svar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) föreslår förtydligande enligt följande: 

Sammantaget blir detta 170 000 kronor för 2022. 

Beslutsgång 

Ordförandet föreslår att Marks kommun beslutar att från och med år 2022 

finansiera den antagna Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 med en 

årlig grundavgift på 50 000 kronor samt en rörlig årlig avgift på 2 kronor per 

kommuninvånare. Vilket för år 2022 beräknas uppgå till 120 000 kronor. 

Sammantaget blir detta 170 000 kronor för 2022. 

Finansiering för år 2022 sker inom kommunstyrelsens ram under förutsättning 

medel avsätts till besöksnäringen såsom föreslaget i det budgetförslag 

kommunstyrelsen beslutade 2021-10-20. Finansiering från och med år 2023 

fastställs i kommande budgetprocesser. 

Förslaget antas. 

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Jessica Rodéns (S) 

förslag till förtydligande ”Sammantaget blir detta 170 000 kronor för 2022” och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Boråsregionen, info@borasregionen.se  

________ 

 

  

mailto:info@borasregionen.se


Sida 13(16) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-27 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 307/2021   Dnr: KS 2021-549 

Avstämning avseende nämndplan 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

nämndplan. 

 

Ärendet 

I nämndplanen tydliggörs kommunstyrelsens planering för genomförandet av 

fullmäktiges uppdrag. Utifrån nämndplanen fastställer sedan kommundirektören en 

verksamhetsplan.  

Vid sammanträdet 13 oktober hade kommunstyrelsens arbetsutskott dialog om 

riskanalysen inför internkontrollplanen och arbetsutskottet gav vägledning för det 

fortsatta arbetet med nämndplanen. 

Vid sammanträdet 27 oktober har kommunstyrelsens arbetsutskott dialog om 

förvaltningens förslag på innehåll i nämndplan 2022-2023.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets skrivelse, daterad 14 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

nämndplan. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet som diskuteras 

ingående. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 

fortsatta arbetet med nämndplan. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 308/2021   Dnr: KS 2021-456 

Avstämning angående översyn av styrdokument Styrsystem för 

Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med översyn 

av styrdokumentet Styrsystem för Marks kommun. 

 

Ärendet 

Styrdokumentet Styrsystem för Marks kommun är i behov av en översyn. Arbetet 

har pågått under 2021 och det finns nu ett arbetsmaterial till ett nytt 

styrdokument. Förvaltningen vill ha vägledning i det fortsatta arbetet med 

översynen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets skrivelse, daterad 14 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med översyn 

av styrdokumentet Styrsystem för Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för det framtagna arbetsmaterialet 

avseende styrdokumentet Styrsystem för Marks kommun som diskuteras och 

därmed ger kommunledningskontoret vägledning i det fortsatta arbetet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det 

fortsatta arbetet med översyn av styrdokumentet Styrsystem för Marks kommun. 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 309/2021   Dnr: Ks 2020-360 006 

Sammanträdesplan 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Presidiet planerar för att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder digitalt 

den 17 november kl 13.00 – 14.00. 

 

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén informerar om att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 17 november har ställts in med anledning av besök från 

landshövdingen. Oktoberrapport 2022 för kommunstyrelsen samt oktoberrapport 

2022 för Marks kommun behöver hanteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) föreslår att presidiet planerar för att kommunstyrelsens 

arbetsutskott sammanträder digitalt den 17 november 2021, kl 13.00 – 14.00. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Jessica Rodéns (S) förslag 

till beslut och finner att så sker. 

________ 
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§ 310/2021    

Åtgärder på RIG-boendet 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att skrifligt informera kommunstyrelsen 

arbetsutskott om åtgärder på RIG-boendet. 

 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) lyfter frågan om åtgärder på RIG-boendet.  

Frågan diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att skriftligt 

informera kommunstyrelsens arbetsutskott om åtgärder på RIG-boendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om Tomas Johanssons (M) förslag till beslut kan antas 

och finner att så sker. 

________ 

 


