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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SAMM AN TR ÄDESPROTOKOLL
Kom munstyrelsens arbetsu tskot t
2022-03-09

Tid: Onsdag den 9 m ars, k lockan 08: 30 – 1 5: 00.
Paus klockan 09.30-09. 45, 11.35-11. 40, 1 2. 45-1 3.30, 1 4.15-
1 4. 20

Plats: Örestensrumm et, kom munhuset i Kinna, Boråsvägen 40.

Beslu tande: (S) Jessica Rodén

(L) Niklas Herneryd

(C) Lena Ferm Hansson

(M) Tom as Johansson

(KD) Lars-I nge Andersson

Övriga del tagare: Ej t jänstgörande ersät tare

(S) Peter Landgren

(S) Ul f Dahlberg

(C) Stefan Brunander

(M) Tom as Ekberg

Tjänstepersoner

Lillem or Berglund
Andreasson

Komm undirek tör

Karin Hydén Bi trädande kom mundirek tör

Viva Tallberg Komm unsekreterare

Ellen Player Pellby Komm unsekreterare

Malin Bexell Förval tningschef
sam hällsbyggnadsför val tningen
och till förordnad näringsli vschef

§§ 54-
55, 59

Calle Larsson Verksamhetschef § 54

Magnus Svensson Utredare § 54

Kerstin Säthil Folkhälsostrateg § 54

Helena Blom qvist 1: e kom mun jur ist §§ 57-58

Lars Jönsson Planarki tek t § 59

Maria Sivedal Utredare § 60

Kristian Johansson Till förordnad ekonomichef §§ 61,63

Mari ta Haglund Verksamhetscontroller §§ 61,63

Johan Bank
Skoglund

Komm un jurist § 62

Niklas Angm yr HR-con troller § 63
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Övriga

( V) Ar thur Thiry Represen tan t för Vänsterpar tiet i
bokslu tsberedningen

§ 63

(SD) I nga-Ma j Krüger Represen tan t för
Sverigedem okraterna i
bokslu tsberedningen

§ 63

Utses at t justera: Tom as Johansson (M)

Justeringens plats och tid: Vävsalen, komm unhuset i Kinnaström, klockan 1 2. 00

Underskri fter:

Sekreterare §§ 54-63

Viva Tallberg

Ordförande

Jessica Rodén (S)

Justerande

Tom as Johansson (M)
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Juster ingen har tillkännagivi ts genom anslag

I n st an s
Komm unstyrelsens arbetsu tskot t

Sam m an t r ädesdat u m

2022-03-09, § 54-63

D atu m för an sl ag s
u p p sä t t an de

2022-03-1 6
D atu m fö r an sl ag s
n ed t ag an de

2022-04-07

För v ar in g sp l a t s fö r p r o t ok ol l e t

Komm unledningskontoret

Un d er sk r i f t

______________________

Viva Tallberg
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Innehållsförteckning
Handlingsplan för suicidpreven tion i Mark § 54

Svar på m edborgar förslag om FaR på Kaskad § 55

Svar på m edborgar förslag om inköp och u tlåning av
grävlingsfällor

§ 56

Revidering av rik tlin jer för inköp och upphandling § 57

Återrappor ter ing av uppdrag gällande översyn av
komm unens avtal m ed föreningar

§ 58

I n form ation om kom munala detal jplaner § 59

Yttrande över sam verkansavtal för naturbruksutbildningar § 60

Avstämning av arbetet m ed n y budgetprocess § 61

Komm undirek tören in form erar § 62

I n form ation om Årsredovisning 2021 för Marks komm un § 63
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§ 54/ 2022 Dnr: KS 2022-1 45

Handlingsplan för suicidprevention i Mark

Arbetsutskottets beslut
I n form ation om lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 noteras.

Ärendet
En lokal handlingsplan för suicidpreven tivt arbete har tagi ts fram, m ed
u tgångspunk t i Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsför val tningens t jänsteskr ivelse, den 4 m ars 2022.

För val tningens förslag till beslu t

I n form ation om lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 noteras

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t fat tar slu tligt beslu t.

Dagens sammanträde
Komm undirek tör Lillem or Berglund Andreasson, verksamhetschef Calle Larsson och
u tredare Magnus Svensson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordförande föreslår at t:

I n form ation om lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025 noteras

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t fat tar slu tligt beslu t.

Förslaget an tas.

Beslut skickas till
-

________________
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§ 55 / 2022 Dnr: KS 2019-744 292

Svar på medborgarförslag om FaR på Kaskad

Arbetsutskottets beslut
Ärendet återrem i t teras för at t komplet teras m ed et t underlag till beslu t som bät tre
svarar på m edborgar förslaget innehåll.

Ärendet
Det har inkom mi t et t m edborgar förslag om at t sam arbeta m ed Västra
Götalandsregionen för at t mö jliggöra fysiska ak tivi teter på recept (FaR) genom
vat ten träning på Kaskad i Skene. FaR används istället för eller som et t kom plem en t
till m ediciner ing och förskr ivs av läkare, s juksköterskor, fysioterapeuter eller annan
legi tim erad vårdpersonal.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsför val tningens t jänsteskr ivelse, den 22 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

Marks kom mun har idag in te mö jlighet at t tillhandahålla rik tad vat ten träning för
personer m ed FaR-recept.

Kul tur - och fri tidsnämnden fat tade den 8 april 2021, § 49, beslu t om at t föreslå 20

% rabat t på in trädet till Kaskad för personer m ed FaR-recept. En översyn av

konsekvenserna m ed in förandet av det ta komm er at t ske i sam band m ed at t
Kaskad har renoverats.

Medborgar förslaget anses därm ed besvarat.

Komm unstyrelsen fat tar slu tligt beslu t.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson ( C) föreslår at t ärendet återremi t teras för at t kom plet teras m ed
et t underlag till beslu t som bät tre svarar på m edborgar förslaget innehåll.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskot tet kan an ta eller avslå Lena Ferm Hanssons
(C) förslag, och finner at t för slaget an tas.

Beslut skickas till
-

__________________
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§ 56 / 2022 Dnr: KS 2021 -624

Svar på medborgarförslag om inköp och utlåning av
grävlingsfällor

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kom mun ser in te at t skyddsjak t på enskilds m ark är en komm unal

angelägenhet och avslår där för m edborgar förslaget om inköp och u tlåning av
grävlingsfällor.

Komm unstyrelsen fat tar slu tligt beslu t.

Ärendet
Medborgar förslag om inköp och u tlåning av grävlingsfällor inkom till

komm unledningskon toret den 8 september 2020. Förslagsställaren föreslår at t

Marks kom mun inköper en eller flera grävlingsfällor för kostnadsfri u tlåning till
m edborgarna i kom m unen. Han uppger at t han har set t på nätet at t det finns flera

komm uner som har t jänsten.

Komm un fullm äk tige beslöt den 21 ok tober 2021 at t överläm na till

komm unstyrelsen för handläggning och beslu t.

Komm unledningskontoret skickade den 7 decem ber 2021 ärendet till

samhällsbyggnadsför valtningen för at t få m il jönämndens synpunk ter på
m edborgar förslaget.

Mil jönäm ndens beslu t m ed yt trande från den 3 februari 2022, § 6 2022, inkom till

komm unledningskon toret den 1 0 februari 2022. Näm nden anser at t sk yddsjak t på
enskilds m ark in te är en komm unal angelägenhet och avstyrker där för förslaget om

inköp och u tlåning av grävlingsfällor.

Ärendets behandling
Komm unledningskontorets t jänsteskr ivelse, den 22 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

Marks kom mun ser in te at t skyddsjak t på enskilds m ark är en komm unal

angelägenhet och avslår där för m edborgar förslaget om inköp och u tlåning av
grävlingsfällor.

Komm unstyrelsen fat tar slu tligt beslu t.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordförande föreslår föl jande:
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Marks kom mun ser in te at t skyddsjak t på enskilds m ark är en komm unal

angelägenhet och avslår där för m edborgar förslaget om inköp och u tlåning av
grävlingsfällor.

Komm unstyrelsen fat tar slu tligt beslu t.

Förslaget an tas.

Beslut skickas slutligt till
Förslagsställaren.

_____________________
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§ 57 / 2022 Dnr: KS 2022-97

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Rik tlin jerna för inköp och upphandling ändras enligt upprät tat förslag.

Komm unstyrelsen fat tar slu tligt beslu t.

Ärendet
Upphandlingslagsti ftningens bestämm elser om direk tupphandling har ändrats från

och m ed den 1 februari 2022. Komm unens rik tlin jer för inköp och upphandling

behöver revideras m ed anledning av den ändrade lagsti ftningen. I sam band härm ed
har rik tlin jerna även set ts över för at t inkludera även de komm unala bolagen sam t

för at t innehålla yt terligare skr ivning avseende bekäm pning av korrup tion,
bedrägerier och andra oegentligheter.

Ärendets behandling
Komm unledningskontorets t jänsteskr ivelse, den 25 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

Rik tlin jerna för inköp och upphandling ändras enligt upprät tat förslag.

Komm unstyrelsen fat tar slu tligt beslu t.

Dagens sammanträde
1: e kom mun jur ist Helena Blom qvist redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår föl jande:

Rik tlin jerna för inköp och upphandling ändras enligt upprät tat förslag.

Komm unstyrelsen fat tar slu tligt beslu t.

Förslaget an tas.

Beslut skickas slutligt till
Komm un fullm äk tige

Sam tliga nämnder och bolag

____________________
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§ 58 / 2022 Dnr: KS 2020-132 805

Återrapportering av uppdrag gällande översyn av kommunens
avtal med föreningar

Arbetsutskottets beslut
I n form ationen noteras.

Ärendet
Komm un fullm äk tige har år 2020 get t i uppdrag at t översyn ska ske av de avtal som

för närvarande finns m ed olika föreningar i kom munen för at t säkerställa at t

föru tsät tningarna för avtalen är relevan ta och at t alla par ter har mö jlighet at t

upp fylla sin del av avtalet. Arbetet har påbör jats, m en är ännu in te slu t för t. En
återkoppling sker av hur ärendet tas om hand.

Ärendets behandling
Komm unledningskontorets t jänsteskr ivelse, den 8 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

I n form ationen noteras.

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t fat tar beslu t.

Dagens sammanträde
1: e kom mun jur ist Helena Blom qvist redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om in form ationen kan noteras, och finner at t så sker.

Beslut skickas till
-

______________
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§ 59 / 2022 Dnr: KS 2022-135

Förslag till information om kommunala detaljplaner

Arbetsutskottets beslut
I n form ationen noteras.

Komm undirek tören får i uppdrag at t återkomm a m ed et t för slag som tydliggör
planprior i teringarna ur et t komm ungem ensam t perspek tiv.

Ärendet
I n form ation om pågående detal jplaner som Kom munstyrelsen har beställ t har
efter frågats.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens t jänsteskrivelse, den 23 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

I n form ationen noteras.

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t fat tar slu tligt beslu t.

Dagens sammanträde
Komm undirek tör Lillem or Berglund Andreasson, för val tningschef Malin Bexell och
planarki tek t Lars Jönsson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Tom as Johansson (M) föreslår at t komm undirek tören får i uppdrag at t återkomm a

m ed et t förslag som tydliggör planprior i teringarna ur et t kom mungem ensam t
perspek tiv.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om in form ationen kan noteras, och finner at t så sker.

Ordföranden frågar om arbetsutskot tet kan an ta eller avslå Tom as Johanssons (M)
förslag, och finner at t förslaget an tas.

Beslut skickas till
-

_________________
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§ 60 / 2022 Dnr: KS 2022-76

Yttrande över samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Arbetsutskottets beslut
Komm unstyrelsens arbetsu tskot t godkänner upprät tat rem issyt trande daterat
2022-03-09 för vidare u tskick till Västra Götalandsregionen.

Ärendet
Det finns et t sam verkansavtal för naturbruksutbildningar m ellan Västra
Götalandsregionen ( VGR) och länets alla 49 komm uner som första gången

tecknades 1 999 i sam band m ed regionbildningen och den skat teväxling som då

g jordes. Sam verkansavtalet har förn yats under åren och nu gällande
sam verkansavtal gäller under perioden 1 januari 201 9 till 31 decem ber 2022.

VästKom och Västra Götalandsregionen ( VGR) har tillsamm ans tagit fram et t

förslag till nyt t sam verkansavtal för naturbruksutbildningar at t gälla från den 1
januari 2023. Förslaget är u tskickat på remiss m ed svar senast 1 8 m ars 2022.

Därefter kom m er et t slu tligt avtalsförslag skrivas fram och efter beslu t i Poli tisk t

samråd Naturbruk skickas för beslu t och under tecknande till komm uner och region.

Förslaget bygger på at t sam tliga komm uner som ingår i regionen under tecknar
avtalet.

Ärendets behandling
Komm unledningskontorets t jänsteskr ivelse, den 23 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t godkänner upprät tat rem issyt trande daterat
2022-03-09 för vidare u tskick till Västra Götalandsregionen.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson ( C) föreslår at t kom munstyrelsens arbetsu tskot t godkänner

upprät tat remissyt trande daterat 2022-03-09 för vidare u tskick till Västra
Götalandsregionen.

Tom as Johansson (M) och Niklas Herner yd (L) yrkar bi fall till Lena Ferm Hanssons

(C) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskot tet an tar eller avslår Lena Ferm Hanssons (C)

förslag, och finner at t förslaget an tas.
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Beslut skickas till
Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vgregion. se

Barn - och u tbildningsnämnden

__________________

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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§ 61 / 2022 Dnr: KS 2021 - 456

Avstämning av arbetet med ny budgetprocess

Arbetsutskottets beslut
Komm unstyrelsens arbetsu tskot t ger vägledning i det for tsat ta arbetet m ed at t
u tveckla en ny budgetprocess.

Ärendet
När komm unstyrelsens arbetsu tskot t 11 novem ber 2021 behandlade revidering av
styrdokum entet Styrsystem i Marks komm un gav arbetsu tskot tet

komm undirek tören i uppdrag at t återkomm a m ed förslag på hur budgetprocessen

kan u t vecklas.

För val tningen vill vid ak tuell t samm anträde göra en avstäm ning av arbetet m ed hur
budgetprocessen kan u t form as.

Ärendets behandling
Komm unledningskontorets t jänsteskr ivelse, den 22 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t ger vägledning i det for tsat ta arbetet m ed at t
u tveckla en ny budgetprocess.

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t fat tar slu tligt beslu t.

Dagens sammanträde
Komm undirek tör Lillem or Berglund Andreasson och verksamhetscon troller Mari ta
Haglund redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår at t komm unstyrelsens arbetsu tskot t ger vägledning i det
for tsat ta arbetet m ed at t u tveckla en n y budgetprocess.

Förslaget an tas.

Beslut skickas till
-

______________
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§ 62 / 2022

Kommundirektören informerar

Arbetsutskottets beslut
I n form ation noteras.

Dagens sammanträde
Komm undirek tör Lillem or Berglund Andreasson ger arbetsutskot tet in form ation om

at t det nu pågår m edarbetar - och lönesam tal i för val tningen. Även system atisk t
arbetsm il jöarbete (SAM) och system atisk t brandsk yddsarbete (SBA) är pågående.

Krisledningsgruppen är ak ti verad sedan den 3 m ars 2022 m ed anledning av kr iget i
Ukraina. Gruppen arbetar för at t öka beredskapen för fl yk tingm ottagande, sam t för

at t hö ja beredskapen och försvarsvil jan i komm unen. Gruppen arbetar i dagsläget

efter fyra fokusom råden; cybersäkerhet, desin form ation, fl yk tingströmm ar och

kontinui tetsplanering. Möten äger rum en gång i veckan så länge som behovet
finns.

Komm unerna i Sjuhärad komm er under sam m a dag, den 10 m ars, at t hissa
Ukrainas flagga för at t visa sym pati m ed landets befolkning.

Komm un jurist Johan Bank Skoglund ger arbetsutskot tet in form ation om vad det

innebär at t EU har ak ti verat m assflyk tsdirek ti vet, och vilka rät tigheter det för m ed
sig för ukrainska m edborgare at t uppehålla sig inom EU.

Arbetsutskot tets ledam öter och ersät tare ges mö jlighet at t ställa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår at t in form ationen noteras, och finner at t så sker.

Beslut skickas till
-

_________________
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§ 63 / 2022 Dnr: KS 2021 -559

Information om Årsredovisning 2021 för Marks kommun

Arbetsutskottets beslut
Komm unstyrelsens arbetsu tskot t noterar in form ationen.

Ärendet
Årsredovisningen är komm unstyrelsens rappor t till kom munfullm äk tige om

verksam het och ekonomi i kom munen och komm unkoncernen. Den är även
in form ation till externa in tressen ter såsom kredi tgivare, leverantörer och andra

offen tliga m yndigheter sam t till kom munin vånare.

För val tningen ger in form ation om förslag till Årsredovisning 2021 för Marks

komm un.

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t kom m er at t behandla årsredovisningen den
16 m ars 2022.

Ärendets behandling
Komm unledningskontorets t jänsteskr ivelse, den 24 februari 2022.

För val tningens förslag till beslu t

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t noterar in form ationen.

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t fat tar slu tligt beslu t.

Dagens sammanträde
Till förordnad ekonom ichef Kristian Johansson, HR-controller Niklas Angm yr och

verksam hetscontroller Mari ta Haglund redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår föl jande:

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t noterar in form ationen.

Komm unstyrelsens arbetsu tskot t fat tar slu tligt beslu t.

Förslaget an tas.

Beslut skickas till
-

_____________
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