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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-05-11 

Tid:   Onsdagen den 11 maj, kl. 08.30 – 10.50. 

Paus klockan 10.00 – 10.20.  

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson, §§ 132–133, del av § 134 (ej 

beslutsdelen). Klockan 08.30-09.50 

 (KD) Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson §§ 134–138 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(S) Ulf Dahlberg 

(C) Stefan Brunander 

(KD) Elise Arnell §§ 132–134 

(M) Tomas Ekberg 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Karin Hydén  Biträdande 

kommundirektör 

 

 Viva Tallberg  Kommunsekreterare  

 Maria Olsson Planeringsledare § 132 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller § 133 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen  

§§ 134-135 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings-

chef 

§ 134 

 Lars Jönsson Planarkitekt § 134 

 Elin Berg Planarkitekt § 134 

 Lisa Heller Stadsarkitekt § 134 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§ 137 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2022-05-12, klockan 09.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 132-138 

Viva Tallberg 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 

 

  



Sida 3(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-05-11 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-05-11, § 132-138 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-05-13 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-06-04 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Information om implementeringsprojekt Framtidens 

informationsmiljö, FVM 

§ 132 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens 

arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

§ 133 

Fastställande av policy och riktlinjer kring exploatering på 

jordbruksmark i Marks kommun 

§ 134 

Information om organisationsförändringar 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 135 

Svar på revisionsrapport Granskning av internt och externt 

intrångsskydd 

§ 136 

Samverkansöverenskommelse mellan Marks kommun och 

polisen samt Medborgarlöfte 

§ 137 

Kommundirektören informerar § 138 
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§ 132/2022   Dnr: KS 2019-736 106 

Information om implementeringsprojekt Framtidens 

informationsmiljö, FVM 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga kommuner i 

länet upphandlat ett nytt IT-stöd (Millenium) för framtidens vårdinformationsmiljö 

(FVM) i Västra Götaland. Det nya IT-stödet ska underlätta samverkan mellan olika 

aktörer och därmed förenkla invånares resa genom vården. VGR anger det 

strategiska valet att delta i FVM som ett led i regeringens vision för e-hälsa 2025 

vilket i korthet innebär att Sverige senast 2025 ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.  

Ärendets behandling 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse (ÄN 2020-82 050), den 28 mars 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.   

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson och planeringsledare Maria Olsson 

redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 133/2022   Dnr: KS 2022-25 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens 

arbetsutskott och kommunstyrelsen antas.  

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige 

antas.  

Ärendet 

Förslag till sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Sammanträdestiderna 

ska antas av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 april 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens 

arbetsutskott och kommunstyrelsen antas.  

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige 

antas.  

Dagens sammanträde 

Kommunsekreterare Viva Tallberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens 

arbetsutskott och kommunstyrelsen antas.  

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige 

antas.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

____________________ 
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§ 134/2022   Dnr: KS 2021-622 

Fastställande av policy och riktlinjer kring exploatering på 

jordbruksmark i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan förslag till beslut.  

Ärendet 

2021 genomfördes en utredning avseende exploatering av jordbruksmark i Marks 

kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för ”utredning av 

jordbruksmark” och remissredogörelse § 194/2021.  

Kommundirektören fick då i uppdrag att ta fram förslag till policy enligt rapporten 

Utredning för jordbruksmark, som visar hur kommunen ser på betydelsen av 

jordbruksmark. Policyn kompletterades 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. 

Policy och riktlinjer har under våren varit ute på remiss hos nämnder, 

intresseorganisationer och näringslivsrådet, KSAU § 45/2022 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Policy för exploatering på jordbruksmark i Marks kommun fastställs.  

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för exploatering på jordbruksmark i Marks 

kommun under förutsättning av kommunfullmäktige fastställer förslaget till policy 

för exploatering på jordbruksmark. 

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) presenterar och inleder 

diskussionen av ärendet. 

Ärendet diskuteras.   

 



Sida 8(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-05-11   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan förslag till beslut.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

Miljönämnden 

Plan- och byggnadsnämnden 

Lantbrukarnas Riksförbund 

BIMAB 

_____________________ 
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§ 135/2022   Dnr: KS 2022-248 

Information om organisationsförändring 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

För att skapa förutsättningar för effektivisering och utveckling har en förändring av 

samhällsbyggnadsförvaltningen samverkats. Organisationsförändringen har också 

beaktat behovet av en tydlighet i berörda nämnders och kommunstyrelsens 

arbetsmiljöansvar, samt att säkerställa maximal nytta av att samla 

samhällsbyggnadsfunktionerna inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Den förändrade organisationsstrukturen kommer förutom en förbättrad arbetsmiljö, 

ge förstärkning i vårt näringslivsutvecklingsarbete samt bättre förutsättningar att 

arbeta med process- och verksamhetsutveckling 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 26 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson och förvaltningschef 

samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

- 

_______________ 

  



Sida 10(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-05-11   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 136/2022   Dnr: KS 2020-682 007 

Svar på revisionsrapport Granskning av internt och externt 

intrångsskydd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 

internt och externt intrångsskydd och översänder det till revisionen. 

Kommunstyrelsen ska i samband med uppföljning av internkontrollplan 2022 följa 

upp vad som gjorts kopplat till rapportens rekommendationer.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens tekniska IT-

säkerhet. Granskningens syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelsen säkerställt 

att Marks kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera 

risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå. Kommunens revisorer önskar 

svar från kommunstyrelsens kommentarer kring de iakttagelser och 

rekommendationer som beskrivs i revisionsrapporten senast 2022-05-31. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 april 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 

internt och externt intrångsskydd och översänder det till revisionen. 

Kommunstyrelsen ska i samband med uppföljning av internkontrollplan 2022 följa 

upp vad som gjorts kopplat till rapportens rekommendationer.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Granskning av 

internt och externt intrångsskydd och översänder det till revisionen. 

Kommunstyrelsen ska i samband med uppföljning av internkontrollplan 2022 följa 

upp vad som gjorts kopplat till rapportens rekommendationer.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

PwC 

_________________ 
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§ 137/2022   Dnr: KS 2022-255 

Samverkansöverenskommelse mellan Marks kommun och 

polisen samt Medborgarlöfte 

Arbetsutskottets beslut 

I samverkan med Lokalpolisområde Borås har en ny samverkansöverenskommelse 

tagits fram. Lokalpolisområde Borås har i samverkan med Marks kommun och 

Marks bostad AB tagit fram Medborgarlöfte 2022 - med fortsatta insatser mot 

narkotika. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunstyrelsens ordförande, tillika 

ordförande i Trygghets- och säkerhetsrådet, i uppdrag att underteckna 

överenskommelsen och medborgarlöftet. 

Ärendet 

Den nuvarande samverkansöverenskommelsen mellan Marks kommun och 

Lokalpolisområde Borås tecknades 2016. En uppdaterad överenskommelse är nu 

framtagen och syftar till att främja positiv utveckling hos ungdomar som befinner 

sig i riskzon för kriminalitet, skapa trygga offentliga miljöer och möjliggöra 

gemensamma insatser i frågor som pekas ut i de gemensamma lägesbilderna. 

Det årliga medborgarlöftet med fortsatta insatser mot narkotika har 

Lokalpolisområde Borås arbetat fram i samarbete med Marks kommun och Marks 

bostad AB. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 april 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

I samverkan med Lokalpolisområde Borås har en ny samverkansöverenskommelse 

tagits fram. Lokalpolisområde Borås har i samverkan med Marks kommun och 

Marks bostad AB tagit fram Medborgarlöfte 2022 - med fortsatta insatser mot 

narkotika. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunstyrelsens ordförande, tillika 

ordförande i Trygghets- och säkerhetsrådet, i uppdrag att underteckna 

överenskommelsen och medborgarlöftet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. Paragrafen förklaras 

omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

I samverkan med Lokalpolisområde Borås har en ny samverkansöverenskommelse 

tagits fram. Lokalpolisområde Borås har i samverkan med Marks kommun och 

Marks bostad AB tagit fram Medborgarlöfte 2022 - med fortsatta insatser mot 

narkotika. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunstyrelsens ordförande, tillika 

ordförande i Trygghets- och säkerhetsrådet, i uppdrag att underteckna 

överenskommelsen och medborgarlöftet. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 138/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson ger arbetsutskottet information om 

aktuella rekryteringar i kommunen. Socialchef Talieh Ashjari har meddelat sin 

pension och avser att avsluta sin tjänst vid årsskiftet 2022/2023. Därmed kommer 

en ny förvaltningschef att rekryteras. Förvaltningen återkommer vid 

arbetsutskottets nästkommande sammanträde med information och förslag på hur 

rekryteringsprocessen kan fortskrida.   

Biträdande kommundirektör Karin Hydén informerar om övriga pågående 

chefsrekryteringar vid kommunledningskontoret. Ny HR-chef blir Totte Staxäng som 

kommer närmast från tjänsten som projektledare i Göteborgs stad. Tillträde sker 

11 augusti.  

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordföranden Jessica Rodén (S) 

informerar arbetsutskottet om deras erfarenheter från Svenskt Näringslivs 

utvecklingsprogram, där utvalda kommuner deltar och kan inspirera varandra och 

utbyta goda exempel.  

Gällande arbetet med kontinuitetsplaner så är de på god väg att upprättas för alla 

förvaltningar och vara klara innan sommaren 2022. Teknik- och 

serviceförvaltningen har meddelat att de kan bli försenade och först bli klara till 

hösten 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 

-   

_________________ 

 


