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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-02-09 

Tid:   Onsdag den 9 februari, klockan 08.30-12.50. 

Paus klockan 09.40-09.50, 10.50-10.55, 11.55-12.05.  

Plats: 
 

 Kullavägen 42, 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) Ulf Dahlberg, klockan 08.40-12.50 

(C) Stefan Brunander 

(KD) Elise Arnell 

(M) Tomas Ekberg 

  

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 

förvaltningen 

§§ 33-37, 45-

46 

 Camilla Olsson Näringslivshandläggare §§ 33, 37, 46 

 Malin Silow Näringslivshandläggare §§ 33, 46 

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef 

teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 33 

 Rasmus Torngard Förvaltningschef kultur- 

och fritidsförvaltningen 

§ 33 

 Svante Dahlqvist Verkställande direktör 

Marks Bostads AB 

§ 33 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§§ 33-37, 45-

46 

 Lars Jönsson Planarkitekt §§ 34, 45 
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 Kerstin Säthil Folkhälsostrateg §§ 35-36 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 40-43 

 Johan Bank Skoglund Kommunjurist § 38 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 40, 42 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§ 44 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 34, 45 

    

    

 Övriga närvarande   

 Ove Lillestöl Regionchef 

Västsvenska 

Handelskammaren 

§ 33 

(S) AnnSofi Tureson 2:e vice ordförande 

kommunfullmäktige 

§ 33 

(M) Elise Benjaminsson Vice ordförande barn- 

och 

utbildningsnämnden 

§ 33 

(C) Eva-Karin Torhem 

Arnell 

Ordförande 

kommunfullmäktige 

§ 33 

(C) Leif Sternfeldt  Ordförande barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 33 

(M) Pär-Erik Johansson Vice ordförande teknik- 

och servicenämnden 

§ 33 

 Mathias Eriksson Ordförande 

företagarföreningen 

Företagarna i Mark 

§ 33 

    

    

 Övriga icke närvarande 

§ 33 

  

(S) Peter Landgren Ersättare 

kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

(M) Rolf Skarin 1:e vice ordförande 

kommunfullmäktige 

 

(S) Bo Petersson Ordförande teknik- och 

servicenämnden 

 

(C) Pontus Johansson Ordförande plan- och 

byggnadsnämnden 
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(S) Birgitta Andersson Ordförande kultur- och 

fritidsnämnden 

 

(M) Ylva Höglund Vice ordförande kultur- 

och fritidsnämnden 

 

(S) Håkan Andersson Ordförande 

miljönämnden 

 

(M) Peter Branshöj Vice ordförande 

miljönämnden 

 

(L) Johan Lepp Ordförande 

socialnämnden 

 

(M) Ann Iberius Orrvik Vice ordförande 

socialnämnden 

 

(C) Ulla-Maj Persson Ordförande 

äldreomsorgsnämnden 

 

(KD) Martin Arnell Vice ordförande 

äldreomsorgsnämnden 

 

(S) Bodil Wennerström Ordförande 

valnämnden 

 

(M) Kerstin Weimman-

Lindén 

Vice ordförande 

valnämnden 

 

(L) Maria Aronsson Dahl Ordförande 

överförmyndar- 

nämnden 

 

(KD) Per-Olof Hermansson Vice ordförande 

överförmyndar- 

nämnden 

 

(S) Rolf Wallerdal Ordförande Marks 

Energi AB 

 

(M) Bengt Ferm Vice ordförande Marks 

Energi AB 

 

 Tommy Västerteg Vice ordförande Marks 

Bostads AB 

 

(S) Pauli Kuitunen Ordförande 

Spinnerskan i Mark AB 

 

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef barn- 

och utbildnings- 

förvaltningen 

 

 Talieh Ashjari Socialchef  

 Jörgen Eriksson Verkställande direktör 

Marks Energi AB 

 

 Hans Nilsson Representant 

näringslivsrådet 

 

 Tomas Ryberg Representant 

näringslivsrådet 
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 Jeanette Heström Representant 

näringslivsrådet 

 

 Josephiné Covert Representant 

näringslivsrådet 

 

 Johan Larsson Representant 

näringslivsrådet 

 

 Karin Bergkvist Representant 

näringslivsrådet 

 

 Mikael Bjelkenfors Representant 

näringslivsrådet 

 

 Tom Månsson Representant 

näringslivsrådet 

 

 Jimmy Johnsson Representant 

näringslivsrådet 

 

 Eva-Marie Vallvingskog Representant 

näringslivsrådet 

 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-02-11, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 33-47 

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 

2022-02-09, § 33-47 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-11 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-03-05 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Marks Kommun i Västsverige – en omvärldsspaning § 33 

Antagande av detaljplan för del av Skene 3:16 med flera § 34 

Upphävning av ungdomspolitisk policy § 35 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt 

folkhälsoarbete i Marks kommun 2021 

§ 36 

Medlemskap i Västsvenska Handelskammaren § 37 

Avtalssamverkan med Varbergs kommun och Falkenbergs 

kommun om överförmyndarverksamhet 

§ 38 

Avtal med Högskolan i Borås om FoU Sjuhärad Välfärd § 39 

Ansvarig nämnd för hantering av föreningsbidrag § 40 

Underlag till vägledningsdebatt 2022 § 41 

Begäran om stöd från IFK Örby § 42 

Information om Verksamhetsplan 2022 för 

kommunstyrelsens förvaltning 

§ 43 

Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund 

§ 44 

Remiss av policy och riktlinjer för exploatering av 

jordbruksmark 

§ 45 

Remiss av näringslivspolicy § 46 

Kommundirektören informerar § 47 
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§ 33/2022     

Marks Kommun i Västsverige – en omvärldsspaning 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Regionchef Västsvenska Handelskammaren Ove Lillestöl ger arbetsutskottet 

information om hur man tillvaratar Marks kommuns gynnsamma läge i nuvarande 

och kommande högkonjunkturer.  

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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§ 34/2022   Dnr: KS 2021-493 

Antagande av detaljplan för del av Skene 3:16 med flera 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplan för del av Skene 3:16 med flera antas enligt upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

2017 Efter avisering från Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) gör Teknik och  

Serviceförvaltningen (TSF) enklare förstudiearbeten för både skolorna och förskolan 

i Skene. 

2018-09-05 Kommunstyrelsen (KS) beställde förstudie för ett antal områden i 

kommunen och beslutade vidare ”I de förstudier som pågår är det av absolut vikt 

att byggnation av förskola i Skene påbörjas omgående.” 

2019-02-26 TSF ansökte om planbesked för förskola 

2019-08-15 Plan- och byggnadsnämnden (PBN) beviljade planbesked för förskola 

med tillägget att planen ska även innefatta möjligheter till bostäder och andra 

ändamål 

2019-09-13 Barn- och utbildningsnämnden (BUN) diskuterade placeringar. 

2019-12-12 BUN beställde från TSN en projektering av ny förskola för sex 

avdelningar på tomten Skene 3:16. 

2020-02-13 PBN beviljade (på delegation) marklov som förberedelse för byggnation 

2020-09-30 PBN beslutade (på delegation) att gå på samråd 

2021-12-13 PBN beslutade att skicka på granskning 

2021-12-10 PBN godkände detaljplanen. 

Byggnationen har under tiden hanterats även i berörda budgetprocesser. 

Ny detaljplan vid Lindängsgatan i Skene är framtagen. Syftet med detaljplanen är 

att möjliggöra byggnation av en ny förskola. Därtill möjliggörs friytor för lek och 

utevistelse, samt utrymme för parkering och varumottagning. Förslaget innebär att 

allmän platsmark, planlagd som park, övergår till kvartersmark för förskola. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 13 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Detaljplan för del av Skene 3:16 med flera antas enligt upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att detaljplan för del av Skene 3:16 med flera antas 

enligt upprättat förslag.  

Lars-Inge Andersson (KD) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Tomas Johanssons 

(M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Tomas Johanssons (M) förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden  

Teknik- och Servicenämnden 

____________________ 
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§ 35/2022   Dnr: KS 2021-629 

Upphävning av ungdomspolitisk policy 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Med anledning av att de ungdomspolitiska frågorna numera hanteras i uppdraget 

Bästa barnkommun upphävs Ungdomspolitisk policy, KF 2005-12-13 §264 

tillsammans med tillhörande riktlinjer, KF 2005-11-21 §243. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Den ungdomspolitiska policyn med tillhörande riktlinjer har inte kommit att fungera 

som styrdokument för kommunens arbete med ungdomspolitiska frågor. Genom 

arbetet med Bästa barnkommun finns nu ett nytt sätt att ta sig an frågorna, varför 

en policy inte längre behövs.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 27 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Med anledning av att de ungdomspolitiska frågorna numera hanteras i uppdraget 

Bästa barnkommun upphävs Ungdomspolitisk policy, KF 2005-12-13 §264 

tillsammans med tillhörande riktlinjer, KF 2005-11-21 §243. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsostrateg Kerstin Säthil redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Med anledning av att de ungdomspolitiska frågorna numera hanteras i uppdraget 

Bästa barnkommun upphävs Ungdomspolitisk policy, KF 2005-12-13 §264 

tillsammans med tillhörande riktlinjer, KF 2005-11-21 §243. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

________________ 
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§ 36/2022   Dnr: KS 2022-36 

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt  

folkhälsoarbete i Marks kommun 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Information om uppföljning av det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

En uppföljning är gjord av det gemensamma folkhälsoarbetet 2021, med 

utgångspunkt i samverkansavtalet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 26 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Information om uppföljning av det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 noteras. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsostrateg Kerstin Säthil redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att information om uppföljning av det gemensamma 

folkhälsoarbetet 2021 noteras. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 37/2022   Dnr: KS 2021-669 

Medlemskap i Västsvenska Handelskammaren 

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommun ansöker om ett associerat medlemskap i Västsvenska 

Handelskammaren.  

Det associerade medlemskapet i Västsvenska Handelskammaren kostar årligen       

4 850 kronor i exklusive moms. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 

Arbetsutskottet får en redovisning vid nästkommande sammanträde kring vilka 

organisationer Marks kommun i dagsläget är medlem i. 

Ärendet 

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende 

näringslivsorganisation med närmare tre tusen medlemsföretag från hela 

Västsverige. 

Västsvenska Handelskammaren arbetar med att skapa tillväxt och utveckla 

framtidens Västsverige genom att hjälpa företag att göra fler och bättre affärer och 

genom att påverka politiska beslut.  

Västsvenska Handelskammaren företräder medlemsföretagen i politiska frågor, 

däribland inom kompetensförsörjning, infrastruktur och internationalisering. Genom 

fokusområden inom hållbarhet och digitalisering erbjuder Västsvenska 

Handelskammaren stöd och utvecklingsmöjligheter för att skapa starka och 

konkurrenskraftiga företag. 

Marks kommun har möjlighet att bli en associerad medlem i Västsvenska 

Handelskammaren. Som associerad medlem stödjer Marks kommun Västsvenska 

Handelskammarens verksamhet. Det associerade medlemskapet medför att Marks 

kommun får ett utvidgat kontaktnät, strukturkunskap och omvärldsbevakning inom 

områden som engagerar näringslivet i regionen. Vidare innebär medlemskapet att 

nedanstående funktioner i kommunorganisationen ges möjlighet att delta på 

Västsvenska Handelskammarens event: 

• Kommundirektör 

• Förvaltningschefer  

• Verkställande direktörer för de kommunala bolagen 

• Näringslivskontoret 

Tolv kommuner i Västsverige är associerade medlemmar i Västsvenska 

Handelskammaren1.  

 
1 Lysekils kommun, Uddevalla kommun, Ale kommun, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, 

Stenungsunds kommun, Varbergs kommun, Öckerö kommun, Falköpings kommun, Lidköpings 
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Som associerad medlem i föreningen har Marks kommun inte rösträtt på 

årsstämman.  

Det associerade medlemskapet i Västsvenska Handelskammaren kostar årligen      

4 850 kronor exklusive moms. Medlemskap gäller för en period om tolv månader.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 27 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ansöker om ett associerat medlemskap i Västsvenska 

Handelskammaren.  

Det associerade medlemskapet i Västsvenska Handelskammaren kostar årligen       

4 850 kronor i exklusive moms. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.   

Dagens sammanträde 

Näringslivshandläggare Camilla Olsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) föreslår följande:  

Marks kommun ansöker om ett associerat medlemskap i Västsvenska 

Handelskammaren.  

Det associerade medlemskapet i Västsvenska Handelskammaren kostar årligen       

4 850 kronor i exklusive moms. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.   

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Jessica Rodéns (S) förslag.  

Tomas Johansson (M) föreslår som tillägg att arbetsutskottet får en redovisning vid 

nästkommande sammanträde kring vilka organisationer Marks kommun i dagsläget 

är medlem i.  

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till Jessica Rodéns (S) förslag, och Tomas 

Johanssons (M) tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandes förslag, och 

finner att förslaget antas.  

Beslutsgång 2 

 
kommun, Skövde kommun och Vara kommun är associerade medlemmar i Västsvenska 
Handelskammaren. 
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Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Västsvenska Handelskammaren, Borås  

____________________ 
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§ 38/2022   Dnr: KS 2019-833 191 

Avtalssamverkan med Varbergs kommun och Falkenbergs 

kommun om överförmyndarverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunen tecknar Samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

Beslutet justeras omedelbart i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden och förvaltningen har under en längre period haft 

svårigheter att uppfylla de skyldigheter kommunen har enligt bestämmelser i 

föräldrabalken om överförmyndarverksamheten. Tidigare utredningsuppdrag har 

getts till förvaltningen om möjliga samarbeten med andra kommuner. Nu fråga om 

att ta ställning till samverkan med Falkenbergs kommun och Varbergs kommun om 

gemensam förvaltningsorganisation. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunen tecknar Samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

Beslutet justeras omedelbart i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Kommunjurist Johan Bank Skoglund och tillförordnad ekonomichef Kristian 

Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 
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Kommunen tecknar Samverkansavtal om överförmyndarverksamheten med 

Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

Beslutet justeras omedelbart i kommunfullmäktige. 

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 slutligt till 

Överförmyndarnämnden i Marks kommun 

Kommunstyrelsen i Varbergs kommun 

Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun 

_____________________ 
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§ 39/2022   Dnr: KS 2022-29 

Avtal med Högskolan i Borås om FoU Sjuhärad Välfärd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun tecknar avtal med Högskolan i Borås om att ingå i samarbetet med 

FoU Sjuhärad Välfärd under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal enligt 

föreliggande avtalsförslag. 

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har gjort utrymme i sin budget för 

finansiering av Marks kommuns del av kostnaderna med samarbetet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet 

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling 

inom kommunernas välfärdsområden. Ägarparter är Högskolan i Borås, Borås Stad 

samt kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 

Vårgårda. Om Marks kommun väljer att teckna avtal med Högskolan i Borås 

kommer även vi att ingå som ägarpart. 

FoUS publicerar webbartiklar och nyhetsbrev om verksamheten och 

kompetenshöjande arrangemang. De skriver rapporter utifrån utförda forsknings- 

och utvärderingsprojekt och i vissa fall vetenskapliga artiklar. De utvecklar och 

sprider kunskap inom områdena socialtjänst, vård- och omsorg samt angränsande 

verksamheter. 

Genom detta bidrar de till att kommunerna kan bedriva en vetenskaplig baserad 

verksamhet. 

Marks kommun har tidigare ingått som part i FoUS, men gör inte längre det. 

Kommunens deltagande i FoUS upphörde 2019-12-31 i och med kommunstyrelsens 

beslut 2019-10-30 om att inte förlänga det dåvarande avtalet. Bakgrunden till att 

avtalet inte förlängdes var att socialnämndens arbetsutskott och 

äldreomsorgsnämnden ansåg att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för att 

fortsatt vara med och finansiera när avtalet löpte ut 2019 och eventuellt skulle 

förlängas inför 2020.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
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Marks kommun tecknar avtal med Högskolan i Borås om att ingå i samarbetet med 

FoU Sjuhärad Välfärd under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal enligt 

föreliggande avtalsförslag. 

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har gjort utrymme i sin budget för 

finansiering av Marks kommuns del av kostnaderna med samarbetet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Marks kommun tecknar avtal med Högskolan i Borås om att ingå i samarbetet med 

FoU Sjuhärad Välfärd under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal enligt 

föreliggande avtalsförslag. 

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har gjort utrymme i sin budget för 

finansiering av Marks kommuns del av kostnaderna med samarbetet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

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

FoUS 

Äldreomsorgsnämnden 

Socialnämnden 

_____________________ 
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§ 40/2022   Dnr: KS 2015-469 001 

Ansvarig nämnd för hantering av föreningsbidrag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar fortsatt för kommunens bidrag till ideella 

föreningar, inklusive de som bedriver social verksamhet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Sedan 2015 ansvarar kultur- och fritidsnämnden för kommunens föreningsbidrag 

och då även bidrag till de föreningar som bedriver social verksamhet, däribland 

Kvinnojouren, Röda Korset och Kamratföreningen Länken, vilket tidigare 

hanterades av socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har initierat ärende om 

att dessa ärenden bör återföras till socialnämnden. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 27 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar fortsatt för kommunens bidrag till ideella 

föreningar, inklusive de som bedriver social verksamhet. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden ansvarar fortsatt för kommunens 

bidrag till ideella föreningar, inklusive de som bedriver social verksamhet.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

________________ 
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§ 41/2022   Dnr: KS 2022-50 

Underlag till vägledningsdebatt 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Informationen noteras och underlaget överlämnas till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige håller varje år en vägledningsdebatt. Inför 

vägledningsdebatten har förvaltningen tagit fram ett underlag som är tänkt att 

fungera som en referensram för debatten. Underlaget innehåller 

befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, trender i omvärlden samt 

jämförelsedata med andra kommuner.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras och underlaget överlämnas till kommunfullmäktige. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och kommundirektör Lillemor 

Berglund Andreasson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras och underlaget överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-    

___________________ 
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§ 42/2022   Dnr: KS 2020-497 045 

Begäran om stöd från IFK Örby 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

IFK Örby beviljas stöd i form av kommunal borgen om 500 000 kr, borgen beviljas 

under maximalt 10 år från beslutsdatum. Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

IFK Örby har tidigare, genom beslut av kommunstyrelsen i december 2020, fått 

bidrag till renovering av sin befintliga konstgräsplan i Örby. Renoveringen är nu 

genomförd. Föreningen och dess helägda bolag, Örby Arena AB, hade budgeterat 

sina kostnader för renoveringsåtgärderna exklusive moms. Skatteverket har nu 

endast beviljat momsåterbetalning med 53 %, vilket medför en extra kostnad om 

465 000 kronor som IFK Örby nu ansöker om ytterligare stöd för. IFK Örby önskar i 

första hand ett bidrag med det beloppet och i andra hand kommunal borgen för lån 

upp till 500 000 kronor med 10 års löptid. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

IFK Örby beviljas stöd i form av kommunal borgen om 500 000 kr, borgen beviljas 

under maximalt 10 år från beslutsdatum. Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och 1:e kommunjurist Helena 

Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår följande: 

IFK Örby beviljas stöd i form av kommunal borgen om 500 000 kr, borgen beviljas 

under maximalt 10 år från beslutsdatum. Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Lars-Inge Andersson (KD), Niklas Herneryd (L) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar 

bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

IFK Örby 

__________________ 
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§ 43/2022   Dnr: KS 2022-81 

Information om Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsens 

förvaltning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får information om förvaltningens verksamhetsplan.  

Varje förvaltning ska senast under januari månad fastställa en verksamhetsplan 

som ska peka ut den säkraste och mest effektiva vägen att nå de politiska målen. 

Verksamhetsplanen har arbetats fram under december och januari av klk:s 

ledningsgrupp, näringslivschef och samhällsutvecklingschef. Cheferna har 

engagerat medarbetare inom enheterna i arbetet med att ta fram planen.  

Under arbetet med planen har ett flertal aktiviteter fått flyttas till 2023 och åren 

därefter, för att under 2022 genomföra de aktiviteter som förvaltningen med 

befintliga resurser behöver prioritera för att uppnå de politiska målen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

-    

___________________ 
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§ 44/2022   Dnr: KS 2021-646 

Delårsrapport januari - augusti 2021 Södra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapporten godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har vid sitt 

sammanträde den 22 oktober 2021 beslutat att för egen del godkänna 

delårsrapport för perioden januari – augusti 2021 samt att översända densamma 

till medlemskommunerna för beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapporten godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att delårsrapporten godkänns. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

_____________________ 

  



Sida 25(29) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-02-09   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 45/2022   Dnr: KS 2021-622 

Remiss; Policy och riktlinjer för exploatering av jordbruksmark 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till policy och riktlinjer för exploatering av jordbruksmark remitteras till 

nämnder, intresseorganisationer och näringslivsrådet. Svar på remissen lämnas 

senast den 28 mars 2022.  

Inför remissutskick ska inledning och policy delas upp i två separata dokument. 

Ärendet 

2021 genomfördes en utredning avseende exploatering av jordbruksmark i Marks 

kommun. 

20:e oktober beslutades i kommunstyrelsen ”Kommunstyrelsen godkänner 

rapporten ”Utredning för jordbruksmark ” och remissredogörelsen. 

Kommundirektören uppdras att ta fram ett förslag till policy enligt rapporten 

Utredning för jordbruksmark som visar hur kommunen ser på betydelsen av 

jordbruksmark. Policyn kompletteras med riktlinje som ger stöd vid revideringar av 

översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Policyn och riktlinjer ska även utgöra 

underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och förhandsbesked.” 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till policy och riktlinjer för exploatering av jordbruksmark remitteras till 

nämnder, intresseorganisationer och näringslivsrådet. Svar på remissen lämnas 

senast den 28 mars 2022.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att förslag till policy och riktlinjer för exploatering av 

jordbruksmark remitteras till nämnder, intresseorganisationer och näringslivsrådet. 

Svar på remissen lämnas senast den 28 mars 2022.  

Inför remissutskick ska inledning och policy delas upp i två separata dokument. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden  

Miljönämnden  
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Plan- och byggnadsnämnden  

Näringslivsrådet  

LRF  

Naturskyddsföreningen  

Fastighetsägarna 

______________________ 
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§ 46/2022   Dnr: KS 2021-461 

Remiss av näringslivspolicy 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till näringslivspolicy remitteras till näringslivsrådet, samtliga nämnder och 

de kommunala bolagen, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget.  

 

Kommunfullmäktige ska fatta slutligt beslut om antagande av näringslivspolicyn 

senast den 25 augusti 2022.  

Ärendet 

Policyn för Marks kommuns arbete med näringslivsfrågor har löpt ut och ska 

utvärderas och revideras. Ett förslag på näringslivspolicy som beskriver 

kommunens förhållningssätt i den direkta och indirekta relationen till lokala företag 

har upprättats. Förhållningssättet innebär att engagemanget för näringslivets 

förutsättningar ska genomsyra hela kommunorganisationen och alla anställda ska 

se sig som näringslivsutvecklare. Remiss behöver nu ske till näringslivsrådet, 

samtliga nämnder och de kommunala bolagen, för att inhämta dess synpunkter 

innan beslut fattas om ny policy. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 januari 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till näringslivspolicy remitteras till näringslivsrådet, samtliga nämnder och 

de kommunala bolagen, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på 

remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 28 februari 2022. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Näringslivshandläggare Camilla Olsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Förslag till näringslivspolicy remitteras till näringslivsrådet, samtliga nämnder och 

de kommunala bolagen, vilka bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Kommunfullmäktige ska fatta slutligt beslut om antagande av näringslivspolicyn 

senast den 25 augusti 2022.  
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Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Näringslivsrådet 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plan- och byggnadsnämnden 

Miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Marks bostads AB 

Mark Energi AB  

Marks Fastighets AB 

__________________ 
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§ 47/2022     

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

att Socialförvaltningen arbetar med huvudöverenskommelse med svenska 

kommunalarbetarförbundet om det nya arbetstidsmåttet för ständig natt som gäller 

från och med 2022-04-01, och hur det ska verkställas.  

Marks kommun deltar i ett forsknings/utvecklingsprojekt – iFous (”innovation, 

forskning och utveckling i skola och förskola.”) Organisationen iFous bedriver 

utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och systemnivå med syftet att 

minska gapet mellan praktik och forskning.   

Vad gäller situationen angående pandemin Covid-19 så kommer en successiv 

återgång till fysiskt arbete att ske för de inom kommunen som haft möjlighet att 

arbeta på distans. Den successiva återgången till arbetet beräknas pågå fram till 1 

april 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 

-    

_________________ 

 


