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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-11-10 

Tid:   Onsdag den 10 november, klockan 08.30-14.55. 

Paus klockan 09.35-09.45, 10.50-10.55, 11.55-13.00, 14.05-
14.10.  

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset Kinna 

Beslutande:  (S) 
(L) 

(C) 
(M) 

(KD) 

Jessica Rodén  
Niklas Herneryd 

Lena Ferm Hansson 
Tomas Johansson 

Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) 

(C) 
(KD) 

Christopher Thorsson 

Stefan Brunander 
Elise Arnell 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör §§ 311-328, 

330-339 

 Karin Hydén  Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Martin Bertilsson Inköpschef och 

tillförordnad 
kanslichef 

§§ 312-323, 

337  

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 312-323 

 Matilda Johansson Skydd- och 
säkerhetschef 

§ 324 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikationschef 

§ 325 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 325-327, 

332, 338-339 

 Rakel Martinsson Ingenjör § 326 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 327, 332 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef  

§§ 328-331, 

333-334, 336 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 328, 334 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör § 329 

 Maria Granieri Enhetschef VA § 329 
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 Lisa Heller Stadsarkitekt § 330 

 Monica Bergsten Miljöstrateg § 331  

 Lars Jönsson Planarkitekt § 334 

 Emma Blomkvist  Planarkitekt § 334 

 Filip Berndtsson Upphandlare § 337 

 Malin Johnson Ekonom § 338 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2021,11-12, klockan 14.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 311-339 

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 

2021-11-10, §§ 311-339 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-11-12 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-12-04 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 311/21 

Översyn av reglemente för kommunstyrelsen § 312/21 

Översyn av kommungemensamt reglemente för nämnderna § 313/21 

Översyn av reglemente för krisledningsnämnden § 314/21 

Översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden § 315/21 

Översyn av reglemente för kultur- och fritidsnämnden § 316/21 

Översyn av reglemente för miljönämnden § 317/21 

Översyn av reglemente för plan- och byggnadsnämnden § 318/21 

Översyn av reglemente för socialnämnden § 319/21 

Översyn av reglemente för teknik- och servicenämnden § 320/21 

Översyn av reglemente för valnämnden § 321/21 

Översyn av reglemente för äldreomsorgsnämnden § 322/21 

Översyn av reglemente för överförmyndarnämnden § 323/21 

Delårsrapport 2020 för SÄRF § 324/21 

Ny webbplats mark.se § 325/21 

Renhållningstaxa 2022 - komplettering avseende insamling 

av returpapper 

§ 326/21 

Översyn av styrdokumentet Styrsystem i Marks kommun § 327/21 

Svar på motion om medfinansiering av länsväg 156 § 328/21 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och 

avloppsförsörjning - utökning med Almered 

§ 329/21 

Uppdrag om målbild Skene centrum 2035  § 330/21 

Uppdrag att ta fram lokal strategi för laddinfrastruktur § 331/21 

Avstämning avseende nämndplan § 332/21 

Information om hantering av kommunens fastigheter i 

markreserven 

§ 333/21 
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Information om pågående detaljplaner inom kvarteret 

Folkskolan och Smälteryd 

§ 334/21 

Fråga angående utredning om uppdrag kring jordbruksmark § 335/21 

Svar på samrådsutställning för Regional infrastrukturplan 

Halland 2022-2033 

§ 336/21 

Godkännande av upphandlingsdokument avseende telefoni 

som tjänst  

§ 337/21 

Information om oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen § 338/21 

Information om oktoberrapport 2021 för Marks kommun § 339/21 

  

  



Sida 6(45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 311/2021 

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Ärende om uppdrag kring jordbruksmark tillförs ärendelistan. 

 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) föreslår att fråga om uppdrag kring jordbruksmark tillförs 

ärendelistan.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 312/2021   Dnr: KS 2021-342 

Översyn av reglemente för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för kommunstyrelsen ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till nytt reglemente för 

kommunstyrelsen har tagits fram, vilket bygger på det förslag till reglemente för 

styrelse och nämnder som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog fram 2019 

efter att den nya kommunallagen trädde i kraft. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat förslaget till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för kommunstyrelsen upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för kommunstyrelsen ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för kommunstyrelsen ersätts med upprättat 

förslag. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 313/2021   Dnr: KS 2021-341 

Översyn av kommungemensamt reglemente för nämnderna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommungemensamt reglemente för nämnderna ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Instruktionen för kommundirektören ändras på så sätt att kommundirektören 

beslutar om tjänstemannaorganisationens utformning vad gäller förvaltningen 

under kommunstyrelsen och vad som hanteras inom vilken förvaltning. 

Instruktionen för förvaltningschef kompletteras med att förvaltningschef beslutar 

om tjänstemannaorganisationens utformning inom dess förvaltning. 

Besluten gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna där det inte längre anges att 

nämnden beslutar om sin interna organisation. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen. Sådan översyn behöver nu ske. Förslag till nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna har tagits fram, vilket bygger på 

det förslag till reglemente för styrelse och nämnder som Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) tog fram 2019 efter att den nya kommunallagen trädde i kraft. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samtliga nämnder med 

möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och 

därefter har förslag till kommungemensamt reglemente för nämnderna upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommungemensamt reglemente för nämnderna ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Instruktionen för kommundirektören ändras på så sätt att kommundirektören 

beslutar om tjänstemannaorganisationens utformning vad gäller förvaltningen 

under kommunstyrelsen och vad som hanteras inom vilken förvaltning. 
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Instruktionen för förvaltningschef kompletteras med att förvaltningschef beslutar 

om tjänstemannaorganisationens utformning inom dess förvaltning. 

Besluten gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna där det inte längre anges att 

nämnden beslutar om sin interna organisation. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommungemensamt reglemente för nämnderna ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Instruktionen för kommundirektören ändras på så sätt att kommundirektören 

beslutar om tjänstemannaorganisationens utformning vad gäller förvaltningen 

under kommunstyrelsen och vad som hanteras inom vilken förvaltning. 

Instruktionen för förvaltningschef kompletteras med att förvaltningschef beslutar 

om tjänstemannaorganisationens utformning inom dess förvaltning. 

Besluten gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om nytt 

kommungemensamt reglemente för nämnderna där det inte längre anges att 

nämnden beslutar om sin interna organisation. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

________________ 
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§ 314/2021   Dnr: KS 2021-395 

Översyn av reglemente för krisledningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för krisledningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för krisledningnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Förslag 

till reglemente för krisledningsnämnden har därefter upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för krisledningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för krisledningsnämnden ersätts med upprättat 

förslag. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Krisledningsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 315/2021   Dnr: KS 2021-345 

Översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för barn- och utbildningsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens 

arbetsutskott har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för barn- och utbildningsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för barn- och utbildningsnämnden ersätts med 

upprättat förslag. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

_________________ 
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§ 316/2021   Dnr: KS 2021-346 

Översyn av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn skedde 

2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn av 

samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet för 

kultur- och fritidsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för 

kultur- och fritidsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för kultur- och fritidsnämnden ersätts med 

upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 317/2021   Dnr: KS 2021-348 

Översyn av reglemente för miljönämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för miljönämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för miljönämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för miljö-

nämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för miljönämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för miljönämnden ersätts med upprättat 

förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Miljönämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

_______________ 
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§ 318/2021   Dnr: KS 2021-347 

Översyn av reglemente för plan- och byggnadsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden ersätts enligt upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för plan- och byggnadsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens 

arbetsutskott har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för plan- och byggnadsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden ersätts enligt upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för plan- och byggnadsnämnden ersätts enligt 

upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Plan- och byggnadsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 319/2021   Dnr: KS 2021-350 

Översyn av reglemente för socialnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för socialnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för socialnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för social-

nämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för socialnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Reglemente för socialnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Beslut skickas slutligt till 

Socialnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

_______________ 
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§ 320/2021   Dnr: KS 2021-349 

Översyn av reglemente för teknik- och servicenämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för teknik- och servicenämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för teknik- och servicenämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbets-

utskott har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över 

förslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till 

reglemente för teknik- och servicenämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för teknik- och servicenämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för teknik- och servicenämnden ersätts med 

upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 321/2021   Dnr: KS 2021-343 

Översyn av reglemente för valnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för valnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för valnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för val-

nämnden upprättats.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för valnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för valnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Valnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

___________________ 
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§ 322/2021   Dnr: KS 2021-351 

Översyn av reglemente för äldreomsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Reglementet för äldreomsorgsnämnden tillkom 2015 när nämnden 

bildades. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn av 

samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet för 

äldreomsorgsnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott har 

remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. Inkomna 

synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för äldre-

omsorgsnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att reglera grunduppdrag och ekonomiska ramar 

utifrån ändrad ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden 

avseende verksamheten bostadsanpassningsbidrag. 

Beslut skickas slutligt till 

Äldreomsorgsnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

________________ 
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§ 323/2021   Dnr: KS 2021-344 

Översyn av reglemente för överförmyndarnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Reglemente för överförmyndarnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en översyn 

skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en samlad översyn 

av samtliga nämndsreglementen, vilket nu sker. Förslag till ändring av reglementet 

för överförmyndarnämnden har tagits fram, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott 

har remitterat till samtliga nämnder med möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Inkomna synpunkter har sammanställts och därefter har förslag till reglemente för 

överförmyndarnämnden upprättats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för överförmyndarnämnden ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att reglemente för överförmyndarnämnden ersätts med 

upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Överförmyndarnämnden 

Bilagor att expediera: Tjänsteskrivelse och nytt reglemente 

__________________ 
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§ 324/2021   Dnr: KS 2020-631 106 

Delårsrapport 2020 för SÄRF 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapporten 2020 för SÄRF godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för 

egen del godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att 

översända densamma till medlemskommunerna för beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapporten godkänns. 

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att delårsrapporten 2020 för SÄRF godkänns. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, SÄRF 

_______________ 

  



Sida 23(45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 325/2021   Dnr: KS 2021-612 

Ny webbplats mark.se 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny webbplats, mark.se, med skälet 

att webbplatsen ska bli mer tillgänglig. Arbetet beräknas kosta 3 250 000 kronor, 

vilket fördelas med 1 200 000 kronor under 2022 och finansieras med medel ur 

kommunreserven. 2 050 000 kronor under 2023 hanteras i ordinarie 

budgetprocess. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunorganisationen har ett behov av att se över och arbeta om befintlig 

webbplats, för att information om kommunens verksamheter ska bli mer 

lättillgänglig för kommunens olika målgrupper. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått muntlig information om arbetet under 

sammanträde den 14 april 2021. 

I det kommande arbetet planeras behovsanalyser såväl ur ett verksamhets- som 

ett målgruppsperspektiv att genomföras, med hjälp av exempelvis olika typer av 

fokus- och referensgrupper. I arbetet kommer också att ingå bland annat bygga 

upp en struktur för bättre sökbarhet, migration och tillgänglighetsanpassning av 

innehåll, samt utbildningsinsatser av dem som ska jobba med det nya verktyget.  

Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 3 250 000 kronor under 2022-2023. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en ny webbplats, mark.se, med skälet 

att webbplatsen ska bli mer tillgänglig. Arbetet beräknas kosta 3 250 000 kronor, 

vilket fördelas med 1 200 000 kronor under 2022, samt 2 050 000 kronor under 

2023. Genomförandet finansieras med medel ur kommunreserven. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en 

ny webbplats, mark.se, med skälet att webbplatsen ska bli mer tillgänglig. Arbetet 
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beräknas kosta 3 250 000 kr, vilket fördelas med 1 200 000 kr under 2022 och 

finansieras med medel ur kommunreserven. 2 050 000 kr under 2023 hanteras i 

ordinarie budgetprocess.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-      

_________________ 
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§ 326/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Renhållningstaxa 2022 - komplettering avseende insamling av 

returpapper 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus antas. 

Renhållningstaxa 2022 kompletteras med taxa för insamling av returpapper från 

flerbostadshus. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunerna har genom avskaffandet av producentansvaret för returpapper fått ta 

över insamlingen av detta avfall, som kommer från hushåll. Detta träder i kraft 1 

januari 2022. I många flerbostadshus har utsortering av returpapper erbjudits de 

boende under många år, för att undvika att tidningar slängs i restavfallet. Detta har 

bekostats av respektive fastighetsägare. Teknik- och servicenämnden anser att 

denna möjlighet behöver finnas kvar för att denna fraktion inte ska hamna i 

restavfallet. För att kunna erbjuda denna tjänst och ta betalt för densamma 

behöver Renhållningstaxan för 2022 kompletteras.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus antas. 

Renhållningstaxa 2022 kompletteras med taxa för insamling av returpapper från 

flerbostadshus. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att taxa för insamling av returpapper från flerbostadshus 

antas. 

Renhållningstaxa 2022 kompletteras med taxa för insamling av returpapper från 

flerbostadshus. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 327/2021   Dnr: KS 2021-456 

Översyn av styrdokumentet Styrsystem i Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 

budgetprocessen kan utvecklas. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag hur intentionerna i 

tillitsbaserad styrning och ledning kan tas tillvara och utformas i Marks kommun. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Styrsystem i Marks kommun ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Nämnder och styrelser uppmanas att upphäva serviceåtaganden som inte är 

aktuella. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Styrdokumentet för Styrsystem för Marks kommun upprättades 2009, ändrades 

senast 2017 och är i behov av revidering.  

Förslag till nytt dokument har tagits fram av kommunledningskontoret i dialog med 

representanter från förvaltningar. Förvaltningschefernas ledningsgrupp och 

kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har haft dialog om översynen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om översynen 24 mars,  

14 april, 18 augusti och 27 oktober. Arbetsutskottet har bland annat framfört att 

förvaltningen ska utgå från nuvarande styrsystem/dokument och göra justeringar, 

att tillitsbaserad styrning ska komma in tydligare i vår styrning framöver, att 

värdegrunden kan vara en del i styrsystemet samt om styrsystemet kan behöva 

ändras i vissa delar p.g.a. uppsiktsplikten som tillkommit efter dokumentet 

upprättades. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 

budgetprocessen kan utvecklas. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag hur intentionerna i 

tillitsbaserad styrning och ledning kan tas tillvara och utformas i Marks kommun. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Styrsystem i Marks kommun ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Nämnder och styrelser uppmanas att upphäva serviceåtaganden som inte är 

aktuella. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 

budgetprocessen kan utvecklas. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med förslag hur intentionerna i 

tillitsbaserad styrning och ledning kan tas tillvara och utformas i Marks kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Styrsystem i Marks kommun ersätts med upprättat förslag. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022. 

Nämnder och styrelser uppmanas att upphäva serviceåtaganden som inte är 

aktuella. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

____________________ 
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§ 328/2021   Dnr: KS 2019-2 049 

Svar på motion om medfinansiering av länsväg 156 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun har tagit beslut om att medfinansiera förbifart Skene, den 31 mars 

2021, § 66/2021. Resterande delar av väg 156 samt delar av väg 41 är inskickade 

som inspel att finnas med i den regionala infrastrukturplanen.  

Motionen anses härmed besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Pär Erik Johansson (Moderaterna) har 2 januari 2019 inkommit med en motion om 

att Marks kommun bör medfinansiera Länsväg 156.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 2 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun har tagit beslut om att medfinansiera förbifart Skene, den 31 mars 

2021, § 66/2021. Resterande delar av väg 156 samt delar av väg 41 är inskickade 

som inspel att finnas med i den regionala infrastrukturplanen.  

Motionen anses härmed besvarad.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Marks kommun har tagit beslut om att medfinansiera förbifart Skene, den 31 mars 

2021, § 66/2021. Resterande delar av väg 156 samt delar av väg 41 är inskickade 

som inspel att finnas med i den regionala infrastrukturplanen.  

Motionen anses härmed besvarad.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionären 

_________________ 
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§ 329/2021   Dnr: KS 2021-599 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning 

- utökning med Almered 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Almered enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-09-17 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 135/2021, den 14 oktober 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i 

Almered.  

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

avloppsförsörjning i området Almered och behöver utöka verksamhetsområdena för 

vatten och spillvatten. Den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen ligger till 

grund för var kommunen ska bygga ut vatten- och avloppsförsörjning och anger de 

utpekade VA-utbyggnadsområdena. Endast inom verksamhetsområdet gäller 

vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxan. 

I området Almered avser utökningen verksamhetsområde med 38 fastigheter. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 1 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Almered enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-09-17 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Almered enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-09-17 fastställs. 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_________________ 
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§ 330/2021   Dnr: KS 2021-609 

Uppdrag om målbild Skene centrum 2035 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till målbild för Skene 

centrum 2035.  

Förslaget till målbild ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 19 

december 2022. Målbilden ska därefter fastställas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

För att få en samlad bild av hur Skene centrum kan utvecklas som en god gestaltad 

livsmiljö och som en viktig pusselbit i en attraktiv centralort föreslås ett förslag till 

målbild för Skene centrum 2035 formas genom en dialogprocess, i nära samverkan 

med näringsliv, medborgare och andra intressenter. Dialogprocessen avses även 

utgöra ett inspel till det pågående arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för 

centrala Mark.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 2 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till målbild för Skene 

centrum 2035.  

Förslaget till målbild ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 19 

december 2022. Målbilden ska därefter fastställas av kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Stadsarkitekt Lisa Heller redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommundirektören får i uppdrag att upprätta ett förslag till målbild för Skene 

centrum 2035.  

Förslaget till målbild ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 19 

december 2022. Målbilden ska därefter fastställas av kommunstyrelsen. 
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Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-     

______________ 
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§ 331/2021   Dnr: KS 2021-382 

Uppdrag om att ta fram lokal strategi för laddinfrastruktur 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en lokal strategi för laddinfrastruktur 

som inkluderar både publika och icke-publika laddplatser. 

Uppdraget ska återrapporteras under första kvartalet av år 2022. 

Ärendet 

Marks kommun har skrivit under satsningen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 

om. Det innebär bland annat att kommunen åtar sig att arbeta mot fossilfria 

transporter innan 2030. I januari 2020 släppte Länsstyrelsen Västra Götaland en 

rapport om laddinfrastruktur och förnybara drivmedel i Västra Götaland. I 

rapporten nämns tre typer av nödvändiga förändringar för att målen om fossilfria 

transporter ska nås. En av dessa mål är att öka elektrifieringstakten genom att gå 

över till eldrivna fordon och skynda på utbyggnaden av laddinfrastruktur. I 

rapporten rekommenderar Länsstyrelsen varje kommun tar fram en strategi för hur 

kommunen ska engagera sig i utbyggnaden av infrastruktur för laddbara fordon och 

förnybara drivmedel. Strategin innebär att kommunen behöver göra ett antal 

ställningstaganden och vägval i sitt arbete med laddinfrastruktur. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en lokal strategi för laddinfrastruktur 

som inkluderar både publika och icke-publika laddplatser. 

Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en lokal strategi för laddinfrastruktur 

som inkluderar både publika och icke-publika laddplatser. 

Uppdraget ska återrapporteras under första kvartalet av år 2022. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

-     

______________ 
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§ 332/2021   Dnr: KS 2021-549 

Avstämning avseende nämndplan 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

nämndplanen. 

Ärendet 

I nämndplanen tydliggörs kommunstyrelsens planering för genomförandet av 

fullmäktiges uppdrag. Utifrån nämndplanen fastställer sedan kommundirektören en 

verksamhetsplan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 13 och 27 oktober haft dialog om 

kommunstyrelsens nämndplan 2022-2023. 

Vid sammanträdet 10 november har kommunstyrelsens arbetsutskott dialog om 

förvaltningens förslag på innehåll i nämndplan.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

nämndplanen. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 

fortsatta arbetet med nämndplanen. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-     

______________ 

 

 

 



Sida 37(45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 333/2021   Dnr: KS 2021-512 

Information om hantering av kommunens fastigheter i 

markreserven 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

fastigheter i markreserven.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen ansvar för kommunens fastigheter i markreserven. En utredning 

av hanteringen av dessa fastigheter har gjorts. 

Fastighetschef och samhällsutvecklingschef informerar om utredningen på 

sammanträdet.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

fastigheter i markreserven.  

Dagens sammanträde 

Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 

fortsatta arbetet med fastigheter i markreserven. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

______________ 

 

 

 

 

 



Sida 38(45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 334/2021   Dnr: KS 2020-522 214 

Information om pågående detaljplaner inom kvarteret 

Folkskolan och Smälteryd 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen har gett Plan och Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för kvarteret Folkskolan samt Lygnersvider 1:29, Smälteryd. 

Samordnare för detaljplan informerar om pågående arbete med framtagandet av 

detaljplanen för kvarteret Folkskolan samt Lygnersvider 1:29, Smälteryd. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 22 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Emma Blomkvist och planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

_______________  
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§ 335/2021   Dnr: KS 2021-25 011 

Fråga angående uppdrag om utredning kring jordbruksmark 

Arbetsutskottets beslut 

Tomas Johanssons (M) fråga angående uppdrag om utredning kring jordbruksmark 

anses besvarad.  

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) ställer fråga angående uppdrag om utredning kring 

jordbruksmark. Vad innebär konkret kommunstyrelsens beslut den 20 oktober, § 

194/2021, för fortsatt arbete? Finns det andra beslut som arbetas enligt? 

Ordföranden meddelar att fattade beslut gäller till dess att de upphävs eller andra 

beslut fattas.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om frågan kan anses besvarad, och finner att så sker.   

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_______________  
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§ 336/2021   Dnr: KS 2021-555 

Svar på samrådsutställning för regional infrastrukturplan i 

Halland 2022-2023 

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommun ställer sig bakom Boråsregionens yttrande angående  regional 

infrastrukturplan för Halland 2022-2033 med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Ärendet 

Marks kommun har fått möjlighet att svara på förslaget till regional 

infrastrukturplan för Halland 2022-2033 med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar för Halland och ansvarar därför 

för att upprätta förslag till ny regional transportinfrastrukturplan.  

Då mycket av medlen för kommande period redan är uppbokade i projekt, 

tillkommer inte många nya satsningar på nya projekt.  

Att det ändå genomförs och planeras för nya projekt i Halland är viktigt för hela 

södra Sverige så även Marks kommun.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ställer sig bakom Boråsregionens yttrande angående  regional 

infrastrukturplan för Halland 2022-2033 med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun ställer sig bakom Boråsregionens yttrande 

angående  regional infrastrukturplan för Halland 2022-2033 med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

Boråsregionens kommunalförbund 

 

_________________    
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§ 337/2021   Dnr: KS 2021-79 055 

Godkännande av upphandlingsdokument avseende telefoni 

som tjänst 

Arbetsutskottets beslut 

Upphandlingsdokumentet för upphandling av telefoni som tjänst godkänns. 

Ärendet 

I augusti tidigare i år beslutade kommunstyrelsen att godkänna ett 

upphandlingsdokument för upphandling av telefoni som tjänst. Vid det beslutet 

redogjordes för några ändringar som skulle komma att behöva göras i dokumentet 

efter att det var godkänt. Från förvaltningens sida var vi vid det tillfället av 

uppfattningen att det enbart rörde mindre och redaktionella ändringar.  

Efter att inköpsenheten tillsammans med digitaliseringsenheten gått igenom 

underlaget igen, stod det klart att ändringarna som krävdes var av större 

omfattning än man först befarat och med anledning av det fanns det inget annat 

alternativ än att ta upp ärendet för en ny politisk behandling. 

Målet med upphandlingen har hela tiden varit att bevara den funktionalitet inom 

telefoniområdet, som kommunen i dagsläget har, samt att föra till vissa nya delar 

och viss ny funktionalitet. De ändringar som gjorts går i samma anda, alltså att vi 

ska bevara den funktionalitet vi har idag. 

Arbetet med översyn och ändring av dokumentet har gjorts grundligt. Detta har 

tyvärr lett till att vi nu ligger under viss tidspress med upphandlingen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingsdokumentet för upphandling av telefoni som tjänst godkänns. 

Dagens sammanträde 

Upphandlare Filip Berndtsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet för upphandling av telefoni som 

tjänst godkänns. 

Förslaget antas.  



Sida 43(45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-11-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut skickas till 

-     

_________________  
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§ 338/2021   Dnr: KS 2021-515 

Information om oktoberrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut  

Information om preliminär prognos i kommunstyrelsens oktoberrapport noteras. 

Ärendet 

Oktoberrapporten är årets sista delårsrapport med fokus på en avstämning av 

prognoser och bedömningar i delårsrapporten. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 10 november ges en muntlig information om preliminär prognos för 2021. 

Rapporten behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november och i 

kommunstyrelsen den 24 november. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Information om preliminär prognos i kommunstyrelsens oktoberrapport noteras. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och ekonom Malin Johnson redogör 

för ärendet.   

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information om preliminär prognos i kommunstyrelsens 

oktoberrapport noteras.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

_______________  
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§ 339/2021   Dnr: KS 2021-514 

Information om oktoberrapport 2021 för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Information om preliminär prognos i Marks kommuns oktoberrapport noteras. 

Ärendet 

Oktoberrapporten är årets sista delårsrapport med fokus på en avstämning av 

prognoser och bedömningar i delårsrapporten. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 

den 10 november ges en muntlig information om preliminär prognos för 2021. 

Rapporten behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november och i 

kommunstyrelsen den 24 november.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Information om preliminär prognos i Marks kommuns oktoberrapport noteras. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information om preliminär prognos i Marks kommuns 

oktoberrapport noteras.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

_______________  

 

 

 

 

 

 

 


