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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-01-12 

Tid:   Onsdag den 12 januari, klockan 08.30-13.15.  

Paus klockan 09.50-10.00, 11.20-11.25. 

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt. 

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 

(C) Stefan Brunander, klockan 08.30-10.25, 10.35-13.15 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 
Andreasson 

Kommundirektör §§ 1-4, 7-16 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Martin Bertilsson Inköpschef och 
tillförordnad kanslichef 

§ 2 

 Maria Sivedal Utredare § 2 

 Andreas Andersson Tillförordnad 
digitaliseringschef  

§ 2 

 Malin Bexell Förvaltningschef 
samhällsbyggnads- 

förvaltningen och 
tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 4-13 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§§ 4-13 

 Monica Bergsten Miljöstrateg § 4 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör §§ 5-6 

 Maria Granieri Enhetschef VA §§ 5-6 

 Camilla Olsson Näringslivsutvecklare § 7 
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 Malin Silow Näringslivshandläggare § 7 

 Kerstin Säthil Folkhälsostrateg §§ 8-9 

 Stina Hallhagen Destionationsutvecklare § 12 

 Elin Berg Planarkitekt § 13 

 Julia Lindahl Planarkitekt § 13 

 Per Olsson HR-chef § 14 

 Agnetha Demker HR-specialist  § 14 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-01-18, klockan 08.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 1-16 

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 

2022-01-12, §§ 1-16 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-01-18 
Datum för anslags 
nedtagande 

2022-02-09 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 1/22 

Svar på motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark § 2/22 

MiniFOKUS Digitalisering § 3/22 

Svar på motion om tankställe för vätgas § 4/22 

Verksamhetsområde i Dyrenäs § 5/22 

Verksamhetsområde i Flohult § 6/22 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd § 7/22 

Insatser inom Bästa barnkommun: Ungas inflytande, jämlik 

fritid, finansiering av samordnaruppdrag och utveckling av 

det uppsökande arbetet riktat mot ungdomar 

§ 8/22 

Information om barnrättskartläggning § 9/22 

Svar på Västtrafiks utredning av seniorerbjudandet § 10/22 

Svar på medborgarförslag om att likställa sjukpensionärers 

resekostnader med Västtrafiks seniorerbjudande 

§ 11/22 

Information om besöksnäringssatsningen i Marks kommun § 12/22 

Avstämning om tidsplan för Fördjupad översiktsplan för 

Mark nordväst 

§ 13/22 

Löneöversyn 2022 § 14/22 

Övrig fråga angående rutin för publicering av ärendelistor 

och handlingar till politiska sammanträden 

§ 15/22 

Kommundirektören informerar § 16/22 
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§ 1/2022 

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Övrig fråga angående rutin för publicering av ärendelistor och handlingar till 

politiska sammanträden. 

- Kommundirektören informerar. 

 

Dagens sammanträde 

Tomas Ekberg (M) anmäler övrig fråga angående rutin för publicering av 

ärendelistor och handlingar till politiska sammanträden. 

 

Ordföranden anmäler extra ärende, ”kommundirektören informerar”. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så 

sker.  

______________________  
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§ 2/2022   Dnr: KS 2021-380 

Svar på motion om att införa porrfilter i skoldatorer i Mark 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter 

och nätverk där kommunen är huvudman. 

Marks kommun aktivt verkar för att alla verksamheter där barn vistas ska vara 

porrfria zoner. 

Motionen anses därmed bifallen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Elise Arnell (KD) har den 25 maj 2021 lämnat en motion med förslag om att Marks 

kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter och 

nätverk där kommunen är huvudman. Marks kommun ska även aktivt verka för att 

alla verksamheter där barn vistas ska vara porrfria zoner. 

Kommunfullmäktige remitterade  den 17 juni 2021 till barn- och 

utbildningsnämnden som behandlade motionen den 14 oktober 2021. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som avser att kommunen aktivt ska 

verka för att alla verksamheter där barn vistas ska vara porrfria.  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen i den del som avser att införa tekniska 

lösningar är besvarad genom att kommunen har infört filter för pornografiskt 

innehåll för elever med domänanslutna datorer. Det är inte aktuellt med ytterligare 

tekniska lösningar förrän regeringen har lämnat ett förtydligande om lagstiftningen 

för webbfilter-lösningar. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal och tillförordnad digitaliseringschef Andreas Andersson 

redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår följande: 
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Marks kommun inför tekniska lösningar, så kallade porrfilter, för digitala enheter 

och nätverk där kommunen är huvudman. 

Marks kommun aktivt verkar för att alla verksamheter där barn vistas ska vara 

porrfria zoner. 

Motionen anses därmed bifallen.  

Jessica Rodén (S), Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till 

Lars-Inge Anderssons (KD) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge Anderssons 

(KD) förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Elise Arnell (KD) 

Barn- och utbildningsnämnden 

______________________ 
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§ 3/2022     

MiniFOKUS Digitalisering 

Dagens sammanträde 

Boråsregionen har bjudit in till MiniFOKUS, som är korta digitala möten med fokus 

på områden i den regionala utvecklingsstrategin. Syftet är att skapa tvärsektoriella 

samtal över verksamhetsgränser, skapa delaktighet i utvecklingsarbetet samt 

sprida insikter och kunskap.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare deltar i dagens webbseminarium med 

fokus på digitalisering.  

______________________ 
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§ 4/2022   Dnr: KS 2019-230 251 

Svar på motion om tankställe för vätgas 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun ställer sig positiv till både nya energislag, tekniker och bränslen 

som kan ha en hållbar inverkan på miljön, därför deltar kommunen i 

Boråsregionens projekt Fossilfri Boråsregion. Projektets övergripande mål är att 

förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel. Projektet, som pågår till slutet av 

2023, kommer vara vägledande för var det i kommunen kan vara lämpligt att 

lokalisera ett tankställe för vätgas. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Reservation 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån för 

Tomas Johanssons (M) förslag. 

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) och Anders Lindal (M) har framställt en motion gällande 

byggandet av ett tankställe i Marks kommun för fordon som drivs med vätgas (H2). 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2019, § 25/2019, beslutat att remittera 

motionen till kommunstyrelsen.  

 

Ärendet har remitterats teknik- och servicenämnden och Marks Kraftvärme AB att 

inkomma med förslag till beslut.  

  

Marks Energi AB:s remissvar är upptagen och förankrad med styrelsen enligt 

styrelseprotokoll 20200213 §12 punkten e. 

 

Teknik- och servicenämnden har yttrat sig i sammanträdesprotokoll TSN 2021-225. 

Beslutet § 115/2021 i Teknik- och Servicenämnden lyder: Teknik- och 

servicenämnden ansluter till Samhällsbyggnadsenhetens och Marks kraftvärmes 

yttranden i ärendet och anser att Marks kommun ska delta i projektet Fossilfri 

Boråsregion. Tankställe för biogas för utredas. Teknik- och servicenämnden ser 

positivt på motionen och ser fram emot att vara behjälpliga vid en eventuell 

intresseanmälan av etablering. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 20 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Marks kommun ställer sig positiv till både nya energislag, tekniker och bränslen 

som kan ha en hållbar inverkan på miljön, därför deltar kommunen i 

Boråsregionens projekt Fossilfri Boråsregion. Projektets övergripande mål är att 

förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel. Projektet, som pågår till slutet av 

2023, kommer vara vägledande för var det i kommunen kan vara lämpligt att 

lokalisera ett tankställe för vätgas. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Dagens sammanträde 

Miljöstrateg Monica Bergsten redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att motionens förslag att lämplig placering av 

tankstation för vätgas hanteras i översiktsplanarbetet.  

Motionen bifalls. 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Marks kommun ställer sig positiv till både nya energislag, tekniker och bränslen 

som kan ha en hållbar inverkan på miljön, därför deltar kommunen i 

Boråsregionens projekt Fossilfri Boråsregion. Projektets övergripande mål är att 

förbättra infrastruktur för fossilfria drivmedel. Projektet, som pågår till slutet av 

2023, kommer vara vägledande för var det i kommunen kan vara lämpligt att 

lokalisera ett tankställe för vätgas. 

Motionen anses härmed besvarad. 

Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att arbetsutskottet antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 

Reservation 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån för 

Tomas Johanssons (M) förslag. 

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

Teknik- och servicenämnden 

Marks Energi AB 

_______________________ 



Sida 11(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-01-12 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5/2022   Dnr: KS 2021-643 

Förslag till verksamhetsområde i Dyrenäs 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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 slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 166/2021, den 11 november 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i 

Dyrenäs.  

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

avloppsförsörjning i området Dyrenäs 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 Dyrenäs avser utökningen verksamhetsområde med 77 fastigheter. 

Området består till största del av bebyggda fastigheter som ligger inom planlagt 

område. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten i området Dyrenäs enligt kartbilagor och fastighetsförteckning daterade 

2021-10-15 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge Anderssons 

(KD) förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

______________________ 
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§ 6/2022   Dnr: KS 2021-642 

Förslag till verksamhetsområde i Flohult 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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 § 165/2021, den 11 november 2021, 

föreslagit en utökning med verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Flohult.  

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

avloppsförsörjning i området Flohult 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 Flohult avser utökningen verksamhetsområde med 26 fastigheter. 

Området är delvis planlagt och består till övervägande del av befintlig bebyggelse. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 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. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Flohult enligt kartbilagor 

och fastighetsförteckning daterade 2021-10-15 fastställs. 
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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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§ 7/2022   Dnr: KS 2021-482 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras för att kompletteras med ytterligare underlag.  

Ärendet 

Reglemente och riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd är från år 2016 och 

gäller till och med år 2021. Styrdokumenten behöver därför lyftas på nytt för 

beslut. Vid översynen har ifrågasatts behovet av riktlinjer, då det även finns 

reglemente för näringslivsrådet liksom för övriga råd i kommunen.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglementet för näringslivsrådet ersätts med upprättat förslag. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upphävs. 

 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Näringslivsutvecklare Camilla Olsson och Malin Silow redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att kompletteras med ytterligare 

underlag.  

 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-  

__________________________ 
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§ 8/2022   Dnr: KS 2020-469 83 

Insatser inom Bästa barnkommun: Ungas inflytande, jämlik 

fritid, finansiering av samordnaruppdrag och utveckling av det 

uppsökande arbetet riktat mot ungdomar. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 1 550 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar:  

• Ge unga inflytande om jämlik fritid genom en forskarledd enkätstudie och en 

serie demokratiworkshops, 350 000 kronor. 

• Utveckla samarbetet mellan professionerna fältsekreterare, 

ungdomsutvecklare och ungdomshandledare, 200 000 kronor. 

• Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter genom utbildningsinsatser för att nå 

ungdomar som i mindre utsträckning deltar i offentligt subventionerade 

fritidsaktiviteter, 850 000 kronor. 

• Dedikerad resurs för att samordna arbetet med Bästa Barnkommun, 

150 000 kr.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige KF 2020-12-17 

§206: att utreda hur kommunen bäst kan höra med unga om hur de kan påverka i 

kommunala frågor och inte inrätta ett ungdomsråd anses verkställt. Detta då ungas 

inflytande ingår i arbetet med Bästa barnkommun genom beslut i budget KF 2021-

11-18 §190. 

Ärendet 

Medel föreslås avsättas inom Bästa barnkommun utifrån inriktningen jämlik fritid 

för fullföljda studier. 250 000 kronor för en enkätstudie och 100 000 kronor för en 

serie workshops. Det finns ett behov av att ta reda på vad unga själva ser för 

möjlig utveckling av sitt inflytande i allmänhet och sin fritid i synnerhet. Syftet med 

insatserna är att öka förutsättningarna till att initiera mer träffsäkra insatser för 

barn och unga framöver. 

Genom inriktningen Bästa barnkommun omfattas även frågor om barn och ungas 

delaktighet och inflytande vilket resulterar i att uppdraget att ta fram förslag på 

former för detta inflytande kan anses verkställt genom att uppdraget flyttar in inom 

ramen för Bästa barnkommun. 

Pågående insatser för att nå en bredare målgrupp med fritidsaktiviteter föreslås 

fortsätta och utvecklas vidare. 
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De professioner som arbetar uppsökande mot ungdomar: fältsekreterare, 

ungdomshandledare och ungdomsutvecklare föreslås få medel för att möjliggöra en 

stabil samverkan med största möjliga effekt för ungdomar i kommunen. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 16 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 1 550 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar:  

• Ge unga inflytande om jämlik fritid genom en forskarledd enkätstudie och en 

serie demokratiworkshops, 350 000 kronor. 

• Utveckla samarbetet mellan professionerna fältsekreterare, 

ungdomsutvecklare och ungdomshandledare, 200 000 kronor. 

• Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter genom utbildningsinsatser för att nå 

ungdomar som i mindre utsträckning deltar i offentligt subventionerade 

fritidsaktiviteter, 850 000 kronor. 

• Dedikerad resurs för att samordna arbetet med Bästa Barnkommun, 

150 000 kr.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige KF 2020-12-17 

§206: att utreda hur kommunen bäst kan höra med unga om hur de kan påverka i 

kommunala frågor och inte inrätta ett ungdomsråd anses verkställt. Detta då ungas 

inflytande ingår i arbetet med Bästa barnkommun genom beslut i budget KF 2021-

11-18 §190. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsostrateg Kerstin Säthil redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får disponera upp till 1 550 000 

kronor ur avsatt medel för ”Bästa barnkommun” 2022 för att finansiera följande 

satsningar:  

• Ge unga inflytande om jämlik fritid genom en forskarledd enkätstudie och en 

serie demokratiworkshops, 350 000 kronor. 

• Utveckla samarbetet mellan professionerna fältsekreterare, 

ungdomsutvecklare och ungdomshandledare, 200 000 kronor. 

• Fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter genom utbildningsinsatser för att nå 

ungdomar som i mindre utsträckning deltar i offentligt subventionerade 

fritidsaktiviteter, 850 000 kronor. 
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• Dedikerad resurs för att samordna arbetet med Bästa Barnkommun, 

150 000 kr.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige KF 2020-12-17 

§206: att utreda hur kommunen bäst kan höra med unga om hur de kan påverka i 

kommunala frågor och inte inrätta ett ungdomsråd anses verkställt. Detta då ungas 

inflytande ingår i arbetet med Bästa barnkommun genom beslut i budget KF 2021-

11-18 §190. 

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

_________________________ 
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§ 9/2022   Dnr: KS 2020-469 83 

Information om barnrättskartläggning 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

barnrätt. Arbetet kommer fortsättningsvis vara en del i arbetet med bästa 

barnkommun. 

Ärendet 

En kartläggning av kommunens arbete med barnrätt har tagits fram på uppdrag av 

koncernledningen. Arbetet med barnrätt föreslås fortsättningsvis vara en del i 

arbetet med bästa barnkommun. 

Folkhälsostrateg informerar om kartläggningen på sammanträdet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 20 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

barnrätt. Arbetet kommer fortsättningsvis vara en del i arbetet med bästa 

barnkommun. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsostrateg Kerstin Säthil redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 

fortsatta arbetet med barnrätt. Arbetet kommer fortsättningsvis vara en del i 

arbetet med bästa barnkommun. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-     

_________________ 
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§ 10/2022   Dnr: KS 2021-617 

Svar på Västtrafiks utredning av seniorerbjudandet 

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommuns yttrande daterat 2021-11-30 över Västtrafiks seniorerbjudande 

beslutas och översänds till kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. 

Ärendet 

Kollektivtrafiknämnden gav den 11 december 2020 Västtrafik i uppdrag att utreda 

seniorerbjudandet i Västra Götalandsregionen. Västtrafik har under 2021 startat 

projektet ”Utreda och implementera nytt seniorerbjudande”. Syftet med uppdraget 

är att se över befintligt seniorerbjudande samt den kostnadskalkyl som används vid 

kommunalt tillköp. 

Västtrafik har arbetat fram en statusrapport där Kollektivtrafiknämnden den 24 

september 2021 beslutade att presentera ett antal förslag för de delregionala 

kollektivtrafikråden. 

 bereddes på det delregionala kollektivtrafikrådet den 22 oktober 2021 där 

kommunernas representanter hade möjlighet att lämna synpunkter. Då 

dialogformen inte innebär ett tydligt ställningstagande så har kommunen möjlighet 

att lämna skriftliga synpunkter till Västra Götalands kollektivtrafiknämnd fram till 

den 31 januari 2022. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 6 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommuns yttrande daterat 2021-11-30 över Västtrafiks seniorerbjudande 

beslutas och översänds till kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommuns yttrande daterat 2021-11-30 över 

Västtrafiks seniorerbjudande beslutas och översänds till kollektivtrafiknämnden i 

Västra Götaland. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

kollektivtrafik@vgregion.se 

Märk ärendet ”Synpunkter till utredning om seniorerbjudande”. 

_____________________ 
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§ 11/2022   Dnr: KS 2021-623 

Svar på medborgarförslag om att likställa sjukpensionärers 

resekostnader med Västtrafiks seniorerbjudande 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Västtrafiks biljettsystem för sjukpensionärer och seniorer är utformat på olika sätt. 

Det innebär att det i nuläget inte går att ge sjukpensionärer och seniorer likvärdiga 

färdbevis i kollektivtrafiken.  

Förslagsställarens synpunkter kommer att tas upp av kommunen i kommande 

dialog med Västtrafik.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Medborgarförslaget inkom till kommunen den 17 september 2021. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen den 21 

oktober 2021, § 154/2021, för handläggning och beslut. 

Förslagsställaren hemställer att fullmäktige ska besluta att personer med 

sjukpension och aktivitetsersättning ska likställas med ålderspensionärer avseende 

resor med Västtrafik. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 5 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Västtrafiks biljettsystem för sjukpensionärer och seniorer är utformat på olika sätt. 

Det innebär att det i nuläget inte går att ge sjukpensionärer och seniorer likvärdiga 

färdbevis i kollektivtrafiken.  

Förslagsställarens synpunkter kommer att tas upp av kommunen i kommande 

dialog med Västtrafik.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Västtrafiks biljettsystem för sjukpensionärer och seniorer är utformat på olika sätt. 

Det innebär att det i nuläget inte går att ge sjukpensionärer och seniorer likvärdiga 

färdbevis i kollektivtrafiken.  
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Förslagsställarens synpunkter kommer att tas upp av kommunen i kommande 

dialog med Västtrafik.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

_________________ 
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§ 12/2022   Dnr: KS 2021-64 141 

Information om besöksnäringssatsningen i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Informationen noteras.  

 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Förvaltningen önskar återrapportera och informera om genomförda åtgärder, 

pågående arbete och ge en nulägesanalys av Marks kommuns 

besöksnäringssatsning för kommunstyrelsen.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 1 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Destinationsutvecklare Stina Hallhagen redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-     

______________________ 
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§ 13/2022   Dnr: KS 2021-536 

Avstämning om tidsplan för Fördjupad översiktsplan för Mark 

nordväst 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning om tidsplanen för det fortsatta 

arbetet med fördjupad översiktsplan för Mark nordväst. 

Ärendet 

Kommunen ansvarar för planering av mark- och vattenområden inom kommunens 

gränser. Genom den fördjupade översiktsplanen i Mark nordväst, ges möjlighet till 

utveckling av bland annat bostäder och verksamheter. I den kommande fördjupade 

översiktsplanen vägs olika intressen mot varandra för att hitta en så bra avvägning 

som möjligt genom ekologisk, ekonomisk och sociala aspekter.  

Samordnaren på översiktsplan och samhällsutvecklingschefen informerar om tänkt 

tidsplanen på sammanträdet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 16 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning om tidsplanen för det fortsatta 

arbetet med fördjupad översiktsplan för Mark nordväst. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekter Elin Berg och Julia Lindahl redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning om 

tidsplanen för det fortsatta arbetet med fördjupad översiktsplan för Mark nordväst. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

___________________ 
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§ 14/2022   Dnr: KS 2021-628 

Löneöversyn 2022 

Arbetsutskottets beslut 

2022 års löneöversyn ska uppgå till totalt 2,0 procent av den totala lönesumman. 

Ärendet 

Inför löneöversyn 2022 behöver arbetsgivaren fastställa vilket löneutrymme som 
ska gälla. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

2022 års löneöversyn ska uppgå till totalt 2,0 procent av den totala lönesumman. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad HR-chef Per Olsson och HR-specialist Agnetha Demker redogör för 

ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att 2022 års löneöversyn ska uppgå till totalt 2,0 procent av 

den totala lönesumman. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Samtliga styrelser i bolagen   

_____________________ 
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§ 15/2022 

Övrig fråga angående rutin för publicering av ärendelistor och 

handlingar till politiska sammanträden 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Tomas Ekberg (M) lyfter fråga angående rutin för publicering av ärendelistor och 

handlingar till politiska sammanträden.  

 

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby ger arbetsutskottet information om att 

ärendelistor, och i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges fall även 

underliggande handlingar i ärendena, publiceras samma dag på webbplatsen som 

kallelseutskicket går. För arbetsutskottet är det på fredagen veckan innan 

sammanträdet äger rum, och för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är det 

på fredagen två veckor innan sammanträdet äger rum.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att så sker.  

 

____________________________ 
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§ 16/2022 

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

situationen på några av kommunens förvaltningar kopplat till pandemin. Många 

andra kommuner rapporterar liknande situationer inom sina verksamheter som 

Mark.  

 

Det är hög frånvaro på socialförvaltningen med anledning av att personal stannar 

hemma vid symptom, och frånvaron förväntas öka ännu mer. Frisk personal som är 

ledig beordras in att arbeta för att i viss mån täcka upp. Det är svårt att få tag på 

testmaterial och provsvar tar längre tid att få, vilket gör att frånvaron ibland blir 

långvarig. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har svårt att bemanna med personal inom 

förskola.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen får signaler från föreningar som är oroliga över att 

de kommer att behöva lägga ned sin verksamhet med anledning av inställda 

arrangemang under pandemin.  

 

Teknik- och serviceförvaltningen har sedan tidigare mer personalrörlighet än vanligt 

och nu även hög frånvaro på grund av symptom på Covid-19.  

 

På kommunledningskontoret är många medarbetare hemma på grund av symptom, 

men många har arbetsuppgifter som till stor del går att utföra hemifrån.  

 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

 

Beslutsgång 

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

____________________________ 

 


