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§ 17/2022   Dnr: KS 2021-678 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund - 

Verksamhetsplan och budget 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 
verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
 

___________________________ ________________________________ 
Jessica Rodén   Tomas Ekberg 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad 
till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 

förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna. 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade 10 december 
2021 att översända verksamhetsplan och budget 2022 till medlemskommunerna för 

godkännande. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds 

verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun godkänner Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2022. 

 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

____________________ 
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§ 18/2022   Dnr: KS 2021-480 

Samverkan e-arkiv Boråsregionen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
 

___________________________ ________________________________ 
Jessica Rodén   Tomas Ekberg 

Ordförande   Justerande 
 

Ärendet 

Alla kommuner har ansvar för att spara sin information, oavsett om den är digital 

eller i pappersform. Det framgår av tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan 

lagstiftning. Historiskt sett har all information sparats i traditionella pappersarkiv. 

Men under de senaste årtiondena har lösningar för arkivering av digital information 

tagits fram och används i allt högre grad av statliga myndigheter och kommuner.  

I Marks kommun har vi ett antal olika verksamhetssystem som används i 

ärendehanteringsprocessen. Mycket av den information som finns i dessa system 

har kommit in till kommunen i elektronisk form och bearbetats vidare i 

verksamhetssystemen. När informationen inte längre behövs som underlag för 

beslutsfattande ligger den kvar i elektronisk form i verksamhetssystemen eller den 

skrivs ut på papper och arkiveras i pappersform i kommunarkivet. 

Frågan om införande av e-arkiv i Marks kommun har på sistone aktualiserats 

genom att kommuncheferna i Sjuhärad har gett Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund i uppdrag att genomföra en förstudie för införande av e-arkiv 

inom medlemskommunerna och kommunalförbundet. Förstudien har undersökt 

olika alternativ för införande av e-arkiv. 
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I Marks kommun behöver vi nu ta ställning till om vi ska införa e-arkiv och på vilket 

sätt det i så fall ska göras. Det måste också beslutas om finansiering av införandet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår följande: 

Marks kommun inför e-arkiv i alla nämnder och styrelser.  

Detta görs genom att kommunen ansluter sig till Boråsregionen Sjuhärad 

kommunalförbunds projekt om samverkan för införande av e-arkiv. 

Under 2022 finansieras projektet genom budgetposten kommundirektörens 

utvecklingsmedel under gemensamma verksamheter. 

Finansieringen av 2023 respektive 2024 avsätts i 2022 års budgetprocess. 

Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med mera information kring 

säkerhet och praktisk genomförande. 

Lena Ferm Hansson (C) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Tomas Ekbergs (M) 

förslag.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

___________________ 
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§ 20/2022   Dnr: KS 2020-692 108 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående detaljplan  

för Ytterås 5 med flera  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande daterat den 10 januari 2022 skickas till Mark- och miljööverdomstolen. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut med omedelbar justering. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
 

___________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén   Tomas Ekberg 
Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades av ägaren till 

Ytterås 2. Mark- och miljödomstolen avslog yttrandet. Domen överklagades till 

Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd och förelade kommunen 

att yttra sig.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 3 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrande daterat den 10 januari 2022 skickas till Mark- och miljööverdomstolen. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) föreslår att yttrande daterat den 10 januari 2022 skickas till 

Mark- och miljööverdomstolen. 

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Mark- och miljööverdomstolen 

_____________________ 




