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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-01-26 

Tid:   Onsdag den 26 januari, klockan 08.30-10.20. 

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt. 

Beslutande:  (C) Stefan Brunander (C) tjänstgör för Jessica Rodén (S) 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Martin Bertilsson Inköpschef och 

tillförordnad 
kanslichef 

§§ 26-29 

 Lars Landrö Utredare §§ 26, 29 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 27-28 

 Malin Bexell Förvaltningschef 
samhällsbyggnads- 

förvaltningen och 
tillförordnad 

näringslivschef  

§§ 30-31 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 30-31 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§ 32 
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Utses att justera: Lena Ferm Hansson (C) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2022-01-26, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 26-32 

Ellen Player Pellby 

Ordförande 

Tomas Johansson (M) 

Justerande 

Lena Ferm Hansson (C) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26, §§ 26-32 

Datum för anslags 
uppsättande  

2022-01-26 
Datum för anslags 
nedtagande 

2022-02-17 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-

2026 

§ 26/22 

Revidering av policy för inköp och upphandling § 27/22 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunstyrelsens 

sammanträden 

§ 28/22 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 § 29/22 

Avsluta uppdraget om tematiskt tillägg till översiktsplanen § 30/22 

Svar på remiss på förslag till regional 

transportinfrastrukturplan 

§ 31/22 

Kommundirektören informerar § 32/22 
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§ 26/2022   Dnr: KS 2022-42 

Antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2022-2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51.  

 
Antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i kommunfullmäktige.  
 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut med omedelbar justering. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_____________________________ ___________________________________ 

Tomas Johansson (M)  Lena Ferm Hansson (C) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Kommunallagen 5 kap. 5 § anger att kommunfullmäktige bestämmer hur många 

ledamöter som fullmäktige ska ha och anger ett visst minimiantal beroende på hur 

många röstberättigade det finns i kommunen.  

Enligt kommunallagen 5 kap. 8 § ska kommunfullmäktige före utgången av februari 

månad valåret besluta om antalet ersättare i kommunfullmäktige. Antalet ska 

utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 

fullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51.  

 
Antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i kommunfullmäktige.  

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 



Sida 6(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-01-26 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 51.  

 
Antal ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

_______________________ 
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§ 27/2022   Dnr: KS 2021-279 

Revidering av policy för inköp och upphandling 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Policyn för inköp och upphandling ändras under punkten om ansvar och 

befogenheter på så sätt att det anges att kommunstyrelsen är ansvarig för alla 

upphandlingar inom kommunen, exklusive bolagen, vid investeringar i enskilda 

projekt med budget överstigande 10 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog i september 2021 en reviderad policy för inköp och 

upphandling. En skrivning i policyn innebär att kommunen ska fatta beslut om 

bolagens investeringar när de överstiger 10 miljoner kronor, vilket inte har varit 

avsikten. Policyn bör därför justeras i det avseendet.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 5 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Policyn för inköp och upphandling ändras under punkten om ansvar och 

befogenheter på så sätt att det anges att kommunstyrelsen är ansvarig för alla 

upphandlingar inom kommunen, exklusive bolagen, vid investeringar i enskilda 

projekt med budget överstigande 10 miljoner kronor. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att policyn för inköp och upphandling ändras under 

punkten om ansvar och befogenheter på så sätt att det anges att kommunstyrelsen 

är ansvarig för alla upphandlingar inom kommunen, exklusive bolagen, vid 

investeringar i enskilda projekt med budget överstigande 10 miljoner kronor. 

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_________________________ 
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§ 28/2022   Dnr: KS 2021-297 

Ansvarig utgivare för webbsändningar av kommunstyrelsens 

sammanträden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Uppdraget till Lisa Dahlberg som ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunstyrelsens sammanträden återkallas. 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens sammanträden spelas ibland in och sänds i realtid på 

www.mark.se. Direktsändningar via internet bedöms som radioprogram enligt 

yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL. Kommunen har därför anmält 

sändningsverksamheten och ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och 

tv. Då den som utsetts till ansvarig utgivare inte längre har kvar sitt uppdrag i 

kommunstyrelsen, behöver ny ansvarig utgivare utses. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 5 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Uppdraget till Lisa Dahlberg som ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunstyrelsens sammanträden återkallas. 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att uppdraget till Lisa Dahlberg som ansvarig utgivare för 

webbsändningar av kommunstyrelsens sammanträden återkallas. 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunstyrelsens sammanträden på www.mark.se. 

Förslaget antas.  

http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
http://www.mark.se/
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Beslut skickas slutligt till 

Myndigheten för press, radio och tv 

________________________ 
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§ 29/2022   Dnr: KS 2021-649 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan 2022-2025 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Marks kommun antar Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

2022–2025. 
 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut med omedelbar justering. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
______________________________ ________________________________ 

Tomas Johansson (M)  Lena Ferm Hansson (C) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Närvårdssamverkan syftar i grunden till att förbättra och säkra vårdövergångarna 

mellan vårdgivarna. Invånarna ska ges tillgång till hälso- och sjukvård på lika 
villkor. Med en sammanhållen vårdkedja ska individen inte påverkas när ansvaret 

för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare till en annan. 
 

För att säkerställa effektiva vårdprocesser där ansvarsgränser och arbetssätt tar 
hänsyn till individens behov finns i Västra Götaland en modell med 

vårdsamverkansområden. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg organiserar samtliga 
vårdgivarnivåer där det uttalade syftet är att samverkan ska ske på lägsta effektiva 

nivå.  

 
Modellen för vårdsamverkan i Södra Älvsborg regleras av ett politiskt fastställt 

inriktningsdokument, vilket senast var föremål för revidering under 2018 för att 
gälla under perioden 2019–2022.  

 
Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 skickades till 

Marks kommun den 2021-11-19. Kommunens beslut ska meddelas Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund senast den 2022-01-31. Vi har fått anstånd till den 

2022-03-03. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun antar Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

2022–2025. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun antar Inriktningsdokument 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022–2025. 
 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

________________________ 

 

 

  

mailto:info@borasregionen.se
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§ 30/2022   Dnr: KS 2017-147 212 

Avsluta uppdraget om tematiskt tillägg till översiktsplanen  

Arbetsutskottets beslut  

Ärendet återremitteras för att inhämta information från fyrpresidiemötet den 4 

februari med hur man kan säkerställa framtida byggnation i områden där det finns 

vattentäkter. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och Serviceförvaltningen framförde i 

skrivelse till kommunstyrelsen 2019-09-03 behovet av att ta fram ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen för kommunens vattenskyddsområden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-09 § 233 att ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen ska upprättas. Det ska syfta till att klargöra om och var 

ny bebyggelse kan tillkomma inom kommunens vattenskyddsområden utan att 

riskera att vattnets kvalitet och mängd försämras. 

Rapporten Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde, daterad 2020-11-

13, togs fram med hjälp av konsult. Samhällsutvecklingsenheten bearbetade 

därefter materialet i kommunens kartsystem till ett digitalt förslag av tematiskt 

tillägg till översiktsplanen. 

Förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen för kommunens 

vattenskyddsområden var på samrådsremiss under tiden 2020-11-16—2021-01-10. 

Under samrådstiden inkom synpunkter främst från lokala föreningar, Miljönämnden 

och Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Miljönämnden föreslog 2021-02-04 att förslaget skulle återvisas för fortsatt 

handläggning. Länsstyrelsens yttrande, daterat 2021-01-08, var mycket 

omfattande på grund av att tillägget till översiktsplan inte ansågs uppfylla 

kriterierna för ett planförslag, som var redo att bedömas enligt Länsstyrelsens 

prövningsgrunder. Dessutom påpekade Länsstyrelsen vissa otydligheter i den 

bakomliggande rapporten, bland annat gällande osäkerhetsfaktorn i 

gränsdragningen mellan sårbarhetsklasserna. 

Rapporten Riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde, har reviderats av 

konsult 2021-12-17 för att tillmötesgå Länsstyrelsens yttrande. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 233 om att ta fram 

ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för kommunens vattenskyddsområden 

avslutas. 

Hantering av vattenskyddsområdena hanteras istället i kommande fördjupningar av 

översiktsplanen.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen och tillförordnad näringslivschef 

Malin Bexell redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att ärendet återremitteras för att inhämta 

information från fyrpresidiemötet den 4 februari med hur man kan säkerställa 

framtida byggnation i områden där det finns vattentäkter.  

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-    

____________________ 
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§ 31/2022   Dnr: KS 2021-594 

Svar på remiss på förslag till regional 

transportinfrastrukturplan 

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommun ställer sig bakom Boråsregionens förslag till gemensamt yttrande  

över Remiss ”Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033  

med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning”.  

Marks strategiska läge och närheten till det expansiva stråket väg 40 och ny  

stambana, medför stora behov på infrastruktursatsningar för att möte upp de  

pendlingsströmmar som sker på väg 156. Väg 156 är utpekad som brist i ”Regional  

plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018 - 2029”. 

Marks kommun anser att det är av yttersta vikt att det mindre vägnätet underhålls 

och vidmakthålls. Marks kommun ser fortfarande behovet av en mötesseparerad 

väg 156 hela vägen mellan riksväg 41 och riksväg 40. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ _______________________________ 

Tomas Johansson (M)  Lena Ferm Hansson (C) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Regionstyrelsen har sänt förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen i 

Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning på 

remiss till kommuner och Kommunalförbund, sista dag för att lämna in synpunkter 

till den 31 januari 2022. 

Den regionala planen är framtagen i nära dialog med de fyra kommunalförbunden, 

Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med kommunerna har förts 

via kommunalförbunden och politisk förankring har skett löpande i beredningen för 

hållbar utveckling. Det är Trafikverket som senare ansvarar för planens 

genomförande. 

En utökad miljöbedömning i form av en hållbarhetsbedömning har genomförts 

integrerat med de olika stegen i planens framtagningsprocess. Sammanfattningsvis 

visar hållbarhetsbedömningen att infrastrukturplanen i sin helhet inte medför några 

betydande negativa miljöeffekter. Föreslagna åtgärder och inriktningar bidrar eller 

har potential att bidra till de flesta hållbarhetsaspekterna. 

Under arbetets gång har tjänstepersoner från Västragötalandsregionen informerat 

både tjänstepersoner i kommunala nätverk såväl som politiken i både 

kommunalförbunden och för Regionens politiker (Beredningen för hållbar 
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utveckling, BHU). Tjänstepersoner från kommunalförbunden har agerat stöd för att 

ta fram betydelsefulla förslag på strukturförändringar, val av prioriteringar, mm. 

Detta har resulterat i en väl förankrad plan där samtliga involverade förstår både 

strukturen och dess innehåll. 

Boråsregionens förslag lyfter några punkter som är viktiga att ta med i kommande 

arbete;  

• Kostnadsfördyringar 

• Behovet av att utreda brister 

• Nollvisionen och det mindre vägnätet 

• Finansiering av cykelinfrastruktur 

• Trafik över regiongränser 

• Knutpunkter för kollektivtrafik 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ställer sig bakom Boråsregionens förslag till gemensamt yttrande  

över Remiss ”Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033  

med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning”.  

Marks strategiska läge och närheten till det expansiva stråket väg 40 och ny  

stambana, medför stora behov på infrastruktursatsningar för att möte upp de  

pendlingsströmmar som sker på väg 156. Väg 156 är utpekad som brist i ”Regional  

plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018 - 2029”. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår följande: 

Marks kommun ställer sig bakom Boråsregionens förslag till gemensamt yttrande  

över Remiss ”Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033  

med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning”.  

Marks strategiska läge och närheten till det expansiva stråket väg 40 och ny  

stambana, medför stora behov på infrastruktursatsningar för att möte upp de  

pendlingsströmmar som sker på väg 156. Väg 156 är utpekad som brist i ”Regional  

plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland, 2018 - 2029”. 

Marks kommun anser att det är av yttersta vikt att det mindre vägnätet underhålls 

och vidmakthålls. Marks kommun ser fortfarande behovet av en mötesseparerad 

väg 156 hela vägen mellan riksväg 41 och riksväg 40. 

 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar ordförandens förslag, och finner att 

förslaget antas.  

 

Beslut skickas till 

Boråsregionens kommunalförbund 

___________________ 
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§ 32/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson ger arbetsutskottet information om 

kommunstyrelsens preliminära årsrapport 2021. Budgetavvikelsen beräknas bli 

13,4 miljoner kronor.  

Nämndernas preliminära utfall presenteras. Budgetavvikelsen beräknas bli 18 

miljoner kronor.  

2021 års preliminära resultat för Marks kommun förväntas bli 106,8 miljoner 

kronor.  

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

pågående arbete i Marks kommun. Kommundirektörsgruppen kommer att ha ett 

möte den 4 februari, där etablering av företag, fullföljda studier samt Navet Science 

center ska diskuteras.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Marks kommun hade möte tidigare 

under dagen gällande cyberattacker, som man förväntar ska öka. För Marks 

kommuns del är en IT-översyn initierad som bland annat ser över kompetens och 

resursbehov i relation till detta.  

Kontinuitetsplaner hos förvaltningarna finns och arbetas efter med anledning av 

pandemin. Det prioriteras inom förvaltningarna och man tar även hjälp från 

varandra. Krisledningsgruppen inom kommunen träffas veckovis och där 

omhändertas aktuella frågor och utmaningar.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-      

__________________ 

 


