
 Sida 1(24) 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-12-08 

Tid:   Onsdag den 8 december, klockan 08.30-12.10. 

Paus klockan 09.15-09.30, 10.15-10.20. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna. 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson, klockan 08.30-10.30, §§ 362-365 

 (S) Peter Landgren (S) tjänstgör för Lena Ferm Hansson (C) §§ 

366-372 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren §§ 362-365 

(S) Christopher Thorsson 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg §§ 362-363, 365-372 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén  Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Talieh Ashjari Socialchef § 362 

 Elisabeth Kroon Verksamhetschef § 362 

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef 

teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 363 

 Robert van Helsing Enhetschef § 363 

 Ilkka Täthinen Projektledare § 363 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§ 364 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 364,  

 Andreas Andersson Tillförordnad 

digitaliseringschef 

§ 365 

 Pelle Pellby HR-chef § 366 



Sida 2(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-12-08 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 Martin Bertilsson Inköpschef och 

tillförordnad 

kanslichef 

§ 367-368, 

372 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 368 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef  

§ 369 

 Lisa Heller Stadsarkitekt § 370 

 Camilla Olsson Näringslivshand- 

läggare 

§ 371 

    

 Övriga   

 Boubou Hallberg Sjukhusdirektör Södra 

Älvsborgs Sjukhus  

§ 362 

 Karin Scharl Verksamhetschef 

Södra Älvsborgs 

Sjukhus 

§ 362 

 Ulla-Maj Persson Adjungerad i 

egenskap av 

ordförande 

äldreomsorgs- 

nämnden 

§ 362 

 Martin Arnell Adjungerad i 

egenskap av vice 

ordförande 

äldreomsorgs- 

nämnden 

§ 362 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-12-15, klockan 08.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 362-372 

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 

2021-12-08, §§ 364, 367-369 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-12-08 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-12-30 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby  
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08, §§ 362-363, 365-366, 370-372 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-12-15 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-01-06 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning   

Information om projektplan Närsjukhuset i Skene § 362/21 

Information om kontaktcenter och framtidens arbetsplats  § 363/21 

Införande av efterdebitering för livsmedelskontrollen § 364/21 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden § 365/21 

Svar på medborgarförslag om uppvaktning medarbetare 

daglig verksamhet 

§ 366/21 

Placering av dataskyddsombudet på Boråsregionen, 

Sjuhärads kommunalförbund 

§ 367/21 

Val av dataskyddsombud § 368/21 

Ansvarsfördelning av fastigheter i markreserven § 369/21 

Information om Chalmers arkitektkurs mastersstudio 

”Planning and design for sustainable development in a local 

context” 

§ 370/21 

Byte av ledamot i näringslivsrådet § 371/21 

Mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2021 § 372/21 
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§ 362/2021    

Information om projektplan Närsjukhuset i Skene 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus Boubou Hallberg och verksamhetschef 

Södra Älvsborgs Sjukhus Karin Scharl ger arbetsutskottet information om 

projektplan Närsjukhuset i Skene. Projektets mål är att ta fram ett förslag som ger 

underlag till att ta beslut om hur Skene lasarett kan utvecklas till ett Närsjukhus. 

Arbetet ska ske inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. SÄS ska tillsammans 

med kommuner och andra berörda vårdverksamheter inom Västra 

götalandsregionen hitta lösningar som skapar en stabil verksamhet i enlighet med 

regionstyrelsens beslut.  

Förslaget ska lämnas in i form av en rapport senast den 31 maj 2022. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

_____________________ 
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§ 363/2021   Dnr: KS 2021-619 

Information om  kontaktcenter 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 

Tidigare kommundirektör har i samråd med koncernledningen beslutat att starta ett 

kommungemensamt Kontaktcenter som ska utveckla servicekvalitén och 

tillgängligheten vid kontakt med kommunen. Kontaktcentret ska även avlasta 

förvaltningarna med enklare frågor och guida individer och samhälle att hitta rätt 

på hemsidan, samt vid behov, till rätt handläggare. Beslutet baserades bland annat 

på rapporten från SKR (KKiK, Kommuners Kvalitet i Korthet) som visar på att 

svarstiderna ibland brister, samt att det saknas en enhetlighet i hanteringen av 

ärenden som inte är spårbara. Det går heller inte att mäta kvalitén i servicen på 

något annat sätt än på telefonväxeln. 

Projektet som pågått sedan början av 2020 är nu slutfört.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 oktober 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.   

Dagens sammanträde 

Projektledare Ilkka Täthinen och förvaltningschef Marja-Leena Uitto Adolfsson 

redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

____________________ 

 

  



Sida 8(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-12-08 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 364/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Införande av efterdebitering för livsmedelskontrollen 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Genom beslut i kommunfullmäktige i oktober 2020 (KF § 163/2020) uppmanades 

miljönämnden att ersätta nuvarande system med förskottsdebiterade årliga avgifter 

med ett system med efterhandsdebitering.  

När livsmedelstaxan togs upp i miljönämnden i samband med budgetunderlaget i 

juni, var det fortfarande oklart när underlaget för en ny livsmedelstaxa skulle vara 

klar. I slutet av september 2021 presenterade SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner) ett underlag och vägledning för kommunernas taxesättning inom 

livsmedelskontrollen utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning som gjordes 

efter att EU:s nya kontrollförordning trätt i kraft i april 2021.  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut och med stöd av SKRs underlag har 

samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten tagit fram ett förslag till reviderade 

taxebestämmelser för livsmedelskontrollen för godkännande av miljönämnden och 

antagande av kommunfullmäktige. Taxeändringen är tänkt att gälla med start 1/1 

2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderade bestämmelser om taxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen fastställs. 

Jäv 

Tomas Ekberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
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Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och förvaltningschef 

samhällsbyggnadsförvaltningen och tillförordnad näringslivschef Malin Bexell 

redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Miljönämnden 

_______________________ 
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§ 365/2021   Dnr: KS 2017-257 005 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Fastighetsägaren har i de flesta fallen möjliggjort att hyresgästerna kan teckna 
egna abonnemang för internet, tv och telefoni via fiber. Därav kan Marks kommun 
inte erbjuda gratis internet till personer i kommunens boenden. Det strider mot 3 
kap. 27–32 §§ i konkurrenslagen. 

Motionen avslås därmed. 

Kommunfullmäktige noterar att ärendet tagit lång tid. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

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

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Fastighetsägaren har i de flesta fallen möjliggjort att hyresgästerna kan teckna 
egna abonnemang för internet, tv och telefoni via fiber. Därav kan Marks kommun 
inte erbjuda gratis internet till personer i kommunens boenden. Det strider mot 3 
kap. 27–32 §§ i konkurrenslagen. 

Motionen avslås därmed. 

Kommunfullmäktige noterar att ärendet tagit lång tid. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad digitaliseringschef Andreas Andersson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) föreslår att kommunfullmäktige föreslås besluta att gästnäten 

på gemensamhetsytorna i kommunala boenden byggs ut under 2022 för att uppnå 

likvärdig standard. Investeringen finansieras genom kommunreserven. Förändring 

av driftskostnad omhändertas i nästkommande budgetprocess. Kommunfullmäktige 

noterar att ärendet tagit lång tid. Motionen anses därmed besvarad. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Peter Landgrens (S) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Christopher Thorsson (S) 
Äldreomsorgsnämnden 
Socialnämnden 
___________________ 
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§ 366/2021   Dnr: KS 2021-568 

Svar på medborgarförslag om uppvaktning medarbetare daglig 

verksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunens uppvaktningsregler omfattar redan deltagare som arbetar i daglig 

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

socialtjänstlagen. 

Medborgarborgarförslaget är därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

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

uppvaktas av kommunen.  

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

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

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

funktionshindrade) och socialtjänstlagen. 

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

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

deltagare som borde ha uppvaktats tidigare.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunens uppvaktningsregler omfattar redan deltagare som arbetar i daglig 

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

socialtjänstlagen. 

Medborgarborgarförslaget är därmed besvarat.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunens uppvaktningsregler omfattar redan deltagare som arbetar i daglig 

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

socialtjänstlagen. 

Medborgarborgarförslaget är därmed besvarat.  

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren  

______________________ 
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§ 367/2021   Dnr: KS 2021-407 

Placering av dataskyddsombudet på Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunen ansluter sig till den samverkan om dataskyddsombud som finns hos 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 

Kommundirektören bemyndigas att teckna avtal med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund angående samverkan om dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

__________________________ ______________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller krav på dataskyddsombud. I de fall 

personuppgiftsbehandling utförs av en myndighet eller offentligt organ ska 

personuppgiftsansvarig utse dataskyddsombud. Varje nämnd och bolag är 

personuppgiftsansvariga och behöver därför utse dataskyddsombud. 

Marks kommun har sedan GDPR infördes 2018 haft dataskyddsombud i egen regi, 

centralt placerad på kommunledningskontoret. Vid årsskiftet 2021/22 blir tjänsten 

vakant och behöver hanteras. Valmöjligheterna som finns är att fortsätta ha 

funktionen i egen regi eller ansluta sig till Boråsregionen, Sjuhärads kommunal-

förbund och köpa tjänsten därifrån. 

Som enda kommun i Sjuhärad tackade Marks kommun nej till det förslag som 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund lämnade, att genom en ekonomisk 

fördelningsnyckel kunna erbjuda funktionen dataskyddsombud i kommunal-

förbundet. Kostnaden för att bedriva arbetet i egen regi eller att köpa tjänsten av 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund kan anses likvärdig och uppskattas för 

år 2021 uppgå till 409 tkr. När frågan har utretts har framkommit att bäst lämpad 

placering av dataskyddsombud-funktionen är att gå vidare med ett avtal med 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, vilka har ställt sig positiva till att 

Marks kommun ansluter sig. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 december 2021. 
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Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunen ansluter sig till den samverkan om dataskyddsombud som finns hos 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 

Kommundirektören bemyndigas att teckna avtal med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund angående samverkan om dataskyddsombud. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunen ansluter sig till den samverkan om 

dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, med 

start den 1 januari 2022. 

Kommundirektören bemyndigas att teckna avtal med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund angående samverkan om dataskyddsombud. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Samtliga nämnder och bolag 

Valda revisorer 

________________________ 
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§ 368/2021   Dnr: KS 2021-650 

Val av dataskyddsombud 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den 

1 januari 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Varje personuppgiftsansvarig ska enligt EU:s dataskyddsförordning ha ett data-

skyddsombud. Sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 har Marks kommun haft 

fyra utsedda dataskyddsombud. Kontinuitet i arbetet av dataskyddsfrågor är av stor 

vikt för att kunna upprätthålla kvalitén i arbete. Det har därför utretts om 

dataskyddsombud ska anlitas externt eller fortsatt ske internt i kommunen, vilket 

har resulterat i att kommunen bör ingå i Boråsregionens organisation av 

dataskyddsombud.  

Dataskyddsombud måste inte vara en fysisk person utan kan också vara en grupp 

eller en organisation, vilket uttryckligen anges av Integritetsskyddsmyndigheten 

som är tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd. Inom gruppen eller organisationen 

ska ansvaret vara tydliggjort och en person ska rapporteras som kontaktperson till 

Integritetsskyddsmyndigheten.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den 

1 januari 2022.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till 

dataskyddsombud från den 1 januari 2022.  

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

- 

_____________________ 
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§ 369/2021   Dnr: KS 2021-512 

Ansvarsfördelning av fastigheter i markreserven 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden ansvarar för samtliga kommunala fastigheter, förutom 

fastigheter i markreserven. Följande fastigheter ingår inte i markreserven och 

därmed flyttas dessa fastigheter från om med 2022-01-01 till teknik- och 

servicenämnden: 

• Mos 1:13 

• Kinna 24:83 

• Assberg 1:77 

• Horred 4:60 

• Torestorps-Kulla 1:49 

• Assberg 6:11 och 3:2 (jordkällare) 

• Lydde 1:15 (jordkällare) 

• Horndal 2:1 

• Skene 6:70 (jordkällare) 

Kommunstyrelsen ersätter teknik- och servicenämnden 2022 motsvarande 

beräknade driftskostnader, 693 000 kronor, enligt underlag. Kommande års 

finansiering hanteras i kommande budgetprocess. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ _____________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

En genomlysning av kommunens fastigheter i markreserven resulterar i att 9 

fastigheter definieras som förvaltningsfastigheter och därför bör ligga under teknik- 

och servicenämndens ansvar. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 23 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Teknik- och servicenämnden ansvarar för samtliga kommunala fastigheter, förutom 

fastigheter i markreserven. Följande fastigheter ingår inte i markreserven och 
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därmed flyttas dessa fastigheter från om med 2022-01-01 till teknik- och 

servicenämnden: 

• Mos 1:13 

• Kinna 24:83 

• Assberg 1:77 

• Horred 4:60 

• Torestorps-Kulla 1:49 

• Assberg 6:11 och 3:2 (jordkällare) 

• Lydde 1:15 (jordkällare) 

• Horndal 2:1 

• Skene 6:70 (jordkällare) 

Kommunstyrelsen ersätter teknik- och servicenämnden 2022 motsvarande 

beräknade driftskostnader, 693 000 kronor, enligt underlag. Kommande års 

finansiering hanteras i kommande budgetprocess. 

Dagens sammanträde 

Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Teknik- och servicenämnden ansvarar för samtliga kommunala fastigheter, förutom 

fastigheter i markreserven. Följande fastigheter ingår inte i markreserven och 

därmed flyttas dessa fastigheter från om med 2022-01-01 till teknik- och 

servicenämnden: 

• Mos 1:13 

• Kinna 24:83 

• Assberg 1:77 

• Horred 4:60 

• Torestorps-Kulla 1:49 

• Assberg 6:11 och 3:2 (jordkällare) 

• Lydde 1:15 (jordkällare) 

• Horndal 2:1 

• Skene 6:70 (jordkällare) 

Kommunstyrelsen ersätter teknik- och servicenämnden 2022 motsvarande 

beräknade driftskostnader, 693 000 kronor, enligt underlag. Kommande års 

finansiering hanteras i kommande budgetprocess. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________________ 
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§ 370/2021   Dnr: KS 2021-626 

Information om Chalmers arkitektkurs mastersstudio ”Planning 

and design for sustainable development in a local context” 

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommun planerar för att initiera ett samarbete med Chalmers Arkitektur, 

som innebär att kommunen agerar värd för mastersstudio ”Planning and design for 

sustainable development in a local context” under hösten 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Ärendet 

Marks kommun har fått en förfrågan från Chalmers tekniska högskola om att agera 

värdkommun för arkitekturmasterskursen ”Planning and design for sustainable 

development in a local context” under hösten 2022, vilket förvaltningen ställer sig 

positiv till eftersom det bland annat bedöms ha potential att utgöra ett värdefullt 

bidrag till den kommunala planeringen.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Marks kommun planerar för att initiera ett samarbete med Chalmers Arkitektur, 

som innebär att kommunen agerar värd för mastersstudio ”Planning and design for 

sustainable development in a local context” under hösten 2022.  

Dagens sammanträde 

Stadsarkitekt Lisa Heller redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Marks kommun planerar för att initiera ett samarbete med Chalmers Arkitektur, 

som innebär att kommunen agerar värd för mastersstudio ”Planning and design for 

sustainable development in a local context” under hösten 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_____________________  
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§ 371/2021   Dnr: KS 2018-33 141 

Byte av ledamot i näringslivsrådet 

Arbetsutskottets beslut  

Karin Bergkvist, Älekulla Livs, utses och bjuds in som ledamot i näringslivsrådet.  

Karin Bergkvists mandattid sträcker sig till och med december månad år 2023. 

Ärendet 

Ledamot Johan Berghs mandattid i näringslivsrådet har löpt ut. Därmed behöver en 

ny ledamot tillsättas. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in 

näringslivets representanter till näringslivsrådet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 11 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Karin Bergkvist, Älekulla Livs, utses och bjuds in som ledamot i näringslivsrådet.  

Karin Bergkvists mandattid sträcker sig till och med december månad år 2023. 

Dagens sammanträde 

Näringslivshandläggare Camilla Olsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Karin Bergkvist, Älekulla Livs, utses och bjuds in som ledamot i näringslivsrådet.  

Karin Bergkvists mandattid sträcker sig till och med december månad år 2023. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Karin Bergkvist, karin.bergkvist@nara.ica.se 

_____________________ 
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§ 372/2021   Dnr: KS 2021-533 

Mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Gisella Olsson utses till 2021 års stipendiat av mångfalds- jämlikhets- och 
tillgänglighetsstipendiet. Motiveringen är att hennes engagemang i arbetet med 
Mark Pride bidrar till att skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället och 
synliggör samt motverkar ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar. 

Stipendiekostnaden belastar kommunfullmäktiges budget. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 70, beslutat att inrätta ett 
pris/stipendium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer 
eller enskilda personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, 
främlingskap eller diskriminering i alla former. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury och utser stipendiat som tilldelas  

10 000 kronor. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 4 november 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 december 2021, § 

351, där följande beslutades: 

Ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 8 december 2021. 

Dagens sammanträde 

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att mångfalds- jämlikhets- och 

tillgänglighetsstipendiet utgår år 2021 med anledning av få inkomna nomineringar. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge Anderssons 
(KD) förslag, och finner att förslaget avslås. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår Gisella Olsson utses till 2021 års stipendiat av mångfalds- 
jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet. Motiveringen är att hennes engagemang i 
arbetet med Mark Pride bidrar till att skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället 
och synliggör samt motverkar ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar. 
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Stipendiekostnaden belastar kommunfullmäktiges budget. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-  

______________ 

 

 

 


