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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-06-01 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tid:   Onsdagen den 1 juni, klockan 08.30 – 12.15 

Paus klockan 09.50-10.05, 11.25-11.30. 

Plats: 
 

 Navet science center, Akvariet, Skaraborgsvägen Borås 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson, §§ 155-166, klockan 09.00-12.15 

  Stefan Brunander (C) tjänstgör för Lars-Inge Andersson (KD) § 

154 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Ulf Dahlberg, klockan 08.40-12.15 

(C) Stefan Brunander §§ 155-166 

(KD) Elise Arnell, klockan 09.00-12.15 

  

 Tjänstepersoner 

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

    

 Tjänstepersoner, digitalt deltagande  

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad näringslivschef 

§§ 155-156, 

163-165 

 Malin Silow Näringslivsutvecklare §§ 155-156 

 Camilla Olsson Näringslivshandläggare §§ 155-156 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 157-158 

 Maria Sivedal Utredare §§ 159-160 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklingschef §§ 163-165 

 Elin Berg Planarkitekt § 163 

 Karin Alfredsson Planarkitekt § 164 

 Duncan van’T Land Planhandläggare § 165 

    

 Övriga   

 Lisa Belfrage Verksamhetschef Navet 

science center 

§ 154 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-06-03, klockan 11.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 154-166 

Viva Tallberg 

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 

2022-06-01, § 154-166 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-06-03 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-06-25 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Information från NAVET science center § 154 

Näringslivspolicy § 155 

Remiss gällande översyn av reglemente för näringslivsrådet § 156 

Styrdokument avseende partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter 

§ 157 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 158 

Slutrapport om uppdrag att utreda organisation och 

finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun 

§ 159 

Återrapport – kompletterande utredning avseende upplägg 

på inrättande av återbruksverksamhet 

§ 160 

Upphävande av riktlinjer för redovisning av inventarier § 161 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021 § 162 

Information om översiktlig riskanalys för farligt gods inom 

Marks kommun 

§ 163 

Yttrande till Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara 

resor i Västra Götaland 

§ 164 

Avstämning om revidering av 

bostadsförsörjningsprogrammet 

§ 165 

Kommundirektören informerar § 166 
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§ 154/2022    

Information från NAVET science center 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Lisa Belfrage informerar arbetsutskottet om Navet science centers 

verksamhet.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 155/2022   Dnr: KS 2021-461 

Näringslivspolicy 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Näringslivspolicy antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

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 alla anställda ska se sig som delaktiga 

i att näringslivet utvecklas. I praktiken leder förhållningssättet till att företagen 

prioriteras, att företagen bemöts som våra kunder och att den goda relationen till 

företagen är viktig. 

Förslag till ändrad näringslivspolicy har remitterats till näringslivsrådet, samtliga 

nämnder och de kommunala bolagen, vars synpunkter har beaktats i det förslag till 

näringslivspolicy som har upprättats. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Näringslivspolicy antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Näringslivspolicy antas.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Näringslivsrådet 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Plan- och byggnadsnämnden 

Miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Marks bostads AB 

Mark Energi AB  

_______________________ 
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§ 156/2022   Dnr: KS 2021-482 

Remiss gällande översyn av reglemente för näringslivsrådet 

Arbetsutskottets beslut 

Förslag till reglemente för näringslivsrådet remitteras till näringslivsrådet som 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 12 augusti 2022. 

Ärendet 

Reglemente och riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd är från år 2016 och 

gällde till och med år 2021. Styrdokumenten behöver därför lyftas på nytt för 

beslut. Vid översynen har ifrågasatts behovet av riktlinjer, då det även finns 

reglemente för näringslivsrådet liksom för övriga råd i kommunen. Förslag till 

ändrat reglemente har remitterats till näringslivsrådet. Utifrån inkomna remissvar 

från näringslivsrådet har kommunen på nytt sett över reglementet och har då 

samtidigt sett över strukturen för kommunens olika råd. Det har resulterat i så 

stora ändringar i förslaget till reglemente att förslaget på nytt behöver remitteras. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 19 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reglemente för näringslivsrådet remitteras till näringslivsrådet som 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 12 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Förslag till reglemente för näringslivsrådet remitteras till näringslivsrådet som 

bereds tillfälle att yttra sig över förslaget. Svar på remissen lämnas till kommun-

ledningskontoret senast den 12 augusti 2022. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Näringslivsrådet 

Bilagor att expediera:  

Tjänsteskrivelse 2021-482-15  

Förslag 2022-05-19 till ändrat reglemente för näringslivsrådet, KS 2021-482-14 
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Nuvarande reglemente för näringslivsrådet med ändringar i förslaget 2022-05-19 

markerade, KS 2021-482-14 

______________________ 
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§ 157/2022   Dnr: KS 2022-257 

Styrdokument avseende partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Riktlinjer för partipolitisk information och besök i kommunens verksamheter antas 

enligt upprättat förslag. 

Meningen ”Anställda får inte delta i politiska möten under arbetstid, om inte den 

anställde har ett officiellt tjänsteuppdrag under mötet eller där deltagandet är en 

del av ett fackligt förtroendeuppdrag” utgår från § 12.  

Kommunstyrelsens fattar slutligt beslut. 

Reglemente för kommunstyrelsen ändras i 4 § första stycket 7 så att vad 

kommunstyrelsen får fatta för beslut, som är bindande för nämnderna, 

kompletteras med att besluta om riktlinjer för partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Det ses behov av ett styrdokument som reglerar de politiska besöken och 

informationerna i kommunens lokaler. Riktlinjer har tagits fram i syfte att klargöra 

vilka förhållningsregler som härvid bör tillämpas inom kommunens verksamheter.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjer för partipolitisk information och besök i kommunens verksamheter antas 

enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens fattar slutligt beslut. 

Reglemente för kommunstyrelsen ändras i 4 § första stycket 7 så att vad 

kommunstyrelsen får fatta för beslut, som är bindande för nämnderna, 

kompletteras med att besluta om riktlinjer för partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår följande: 

Meningen ”Anställda får inte delta i politiska möten under arbetstid, om inte den 

anställde har ett officiellt tjänsteuppdrag under mötet eller där deltagandet är en 

del av ett fackligt förtroendeuppdrag” utgår från § 12.  

Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall 

till Lars-Inge Anderssons (KD) förslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden föreslår följande:  

Riktlinjer för partipolitisk information och besök i kommunens verksamheter antas 

enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens fattar slutligt beslut. 

Reglemente för kommunstyrelsen ändras i 4 § första stycket 7 så att vad 

kommunstyrelsen får fatta för beslut, som är bindande för nämnderna, 

kompletteras med att besluta om riktlinjer för partipolitisk information och besök i 

kommunens verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan anta Lars-Inge Anderssons (KD) 

ändringsförslag, och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och bolag 

_______________________ 
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§ 158/2022   Dnr: KS 2021-271 

Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden för 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med ledamöter 

närvarande på distans. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Covid-19 har fortsatt påverkan i samhället och dess utveckling är fortsatt osäker. 

De förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott bör därför ha möjlighet att 

vid behov delta på utskottets sammanträden på distans.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut den 15 juni 2020, § 131, att tillåta arbetsutskottet ha 

sammanträden med ledamöter närvarande på distans, förlängs att gälla till och 

med den 31 december 2022. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår följande: 

Kommunstyrelsen tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med ledamöter 

närvarande på distans. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Niklas Herneryd (L), Lena Ferm Hansson (C), Jessica Rodén (S) och Lars-Inge 

Andersson (KD) 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 till 

- 

______________ 
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§ 159/2022   Dnr: KS 2021-645 

Slutrapport om uppdrag att utreda organisation och 

finansiering av en Fritidsbank i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten från kultur- och fritidsnämnden 

angående uppdraget att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en 

Fritidsbank i Marks kommun. 

Frågan om att inrätta en Fritidsbank enligt slutrapportens förslag hänvisas till 

budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Fritidsbanken kan med fördel anordnas i samarbete med föreningar och/eller 

studieförbund. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige den 17 december 

2020, § 212 att ta fram förslag på organisation och finansiering av en fritidsbank i 

Mark kommun. Kultur- och fritidsnämnden presenterar i sin slutrapport, november 

2021, att kultur- och fritidsnämnden anser att en Fritidsbank i Marks kommun kan 

placeras under kultur- och fritidsnämnden. Fritidsbankens lokal ska var centralt 

placerad så att alla har möjlighet till besök. Det är viktigt att fritidsbanken är öppen 

vissa kvällar och helger. Det ska finnas en verkstad i lokalen för enklare 

reparationer samt underhåll, rengöring med mera. Verkstaden är lämplig för 

personer som exempelvis arbetstränar. Finansiering av verksamheten ryms 

däremot inte inom kultur- och fritidsnämndens budget vilket medför att ramtillskott 

krävs. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 24 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten från kultur- och fritidsnämnden 

angående uppdraget att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en 

Fritidsbank i Marks kommun. 

Frågan om att inrätta en Fritidsbank enligt slutrapportens förslag hänvisas till 

budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten från kultur- och fritidsnämnden 

angående uppdraget att ta fram ett förslag på organisation och finansiering av en 

Fritidsbank i Marks kommun. 

Frågan om att inrätta en Fritidsbank enligt slutrapportens förslag hänvisas till 

budgetberedningens arbete under hösten 2022.  

Fritidsbanken kan med fördel anordnas i samarbete med föreningar och/eller 

studieförbund. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Tomas Johansson (M) 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 

Kultur- och fritidsnämnden 

______________________ 
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§ 160/2022   Dnr: KS 2021-547 

Återrapport – kompletterande utredning avseende upplägg på 

inrättande av återbruksverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens 

förslag till upplägg för verksamheten kring återbruk av möbler, utrustning och 

material. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar själva för att besluta om att införa den nya 

verksamheten.   

Barn- och utbildningsnämnden ska sträva att uppnå mål 12 i agenda 2030 hållbar 

konsumtion och produktion, genom att samarbeta med andra nämnder och andra 

aktörer. Verksamheten bör startas upp i liten skala snarast. Återbruket bör sträva 

efter att vara självfinansierad. 

Barn- och utbildningsnämndens återrapportering till kommunstyrelsen anses vara 

slutförd.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade, § 11/2021, att bifalla en motion om att införa 

återbruk av bland annat möbler. Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att 

genomföra en förstudie och ta fram ett upplägg på verksamheten. Uppdraget 

återrapporterades under hösten 2021 till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 oktober 2021, § 305, att barn-

och utbildningsnämndens utredning behöver kompletteras med bland annat 

helhetssyn, ansvarsfördelning och kostnadsberäkningar.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 april 2022, § 43 att översända 

förvaltningens tjänsteskrivelse (BUN 2020- 161 600-1) med bilagor som svar på 

uppdraget om komplettering från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 25 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens 

förslag till upplägg för verksamheten kring återbruk av möbler, utrustning och 

material. 
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Barn- och utbildningsnämnden ansvarar själva för att besluta om att införa den nya 

verksamheten.   

Frågan om finansiering av verksamheten hänvisas till budgetberedningens arbete 

under hösten 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom barn- och utbildningsnämndens 

förslag till upplägg för verksamheten kring återbruk av möbler, utrustning och 

material. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar själva för att besluta om att införa den nya 

verksamheten.   

Barn- och utbildningsnämnden ska sträva att uppnå mål 12 i agenda 2030 hållbar 

konsumtion och produktion, genom att samarbeta med andra nämnder och andra 

aktörer. Verksamheten bör startas upp i liten skala snarast. Återbruket bör sträva 

efter att vara självfinansierad. 

Barn- och utbildningsnämndens återrapportering till kommunstyrelsen anses vara 

slutförd.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

________________________ 
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§ 161/2022   Dnr: KS 2022-208 

Upphävande av riktlinjer för redovisning av inventarier 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Riktlinjer för redovisning av inventarier beslutade 1995-08-08 upphävs. 

Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras med att förteckning av 

inventarier uppdateras löpande och gallras vid inaktualitet. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 ska innehålla en uppföljning av 

förvaltningarnas rutiner för inventarieförteckningar. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Styrdokumentet Riktlinjer för redovisning av inventarier är beslutade av 

kommunstyrelsen 1995. Styrdokumentet har inte uppdaterats och är delvis 

inaktuellt. Förslaget är att styrdokumentet upphävs och ersätts med en regel 

beslutad av kommundirektören och rutiner inom respektive förvaltning.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjer för redovisning av inventarier beslutade 1995-08-08 upphävs. 

Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras med att förteckning av 

inventarier uppdateras löpande och gallras vid inaktualitet. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 ska innehålla en uppföljning av 

förvaltningarnas rutiner för inventarieförteckningar. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Riktlinjer för redovisning av inventarier beslutade 1995-08-08 upphävs. 

Kommunstyrelsens informationshanteringsplan uppdateras med att förteckning av 

inventarier uppdateras löpande och gallras vid inaktualitet. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 ska innehålla en uppföljning av 

förvaltningarnas rutiner för inventarieförteckningar. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 

Nämnder 

Registrator kommunledningskontoret 

_____________________ 

 

 

 

  



Sida 19(25) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-06-01   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 162/2022   Dnr: KS 2022-215 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade 25 mars 2022 att godkänna 

årsredovisning för 2021. Enligt förbundsordningen ska årsredovisningen sedan 

översändas till medlemskommunerna för behandling i kommunfullmäktige där även 

beslut om ansvarsfrihet för direktionens ledamöter ska behandlas.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 12 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Tolkförmedling Väst 

_____________________ 
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§ 163/2022   Dnr: KS 2021-573 

Information om översiktlig riskanalys för farligt gods inom 

Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar informationen om översiktlig riskanalys kring farligt gods 

i Marks kommun 

Ärendet 

Som en del av de underliggande material som behövs vid framtagandet av 

översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner samt bygglov har 

samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp av Cowi tagit fram en översiktlig 

riskanalys för farligt gods. Analysen gäller för de leder som är utmärkta som primär 

eller sekundär led för farligt gods inom kommunen, alltså väg 41, väg 156 och 

Viskadalsbanan.  

Analysen anger riskavstånd beroende på led/järnväg/hastighet och typ av 

bebyggelse som omger leden/järnvägen. 

Analysen gäller för de brandfarliga vätskor och gaser mm som enligt uppgifter 

transporteras på dessa leder och järnväg. Arbetet har skett i nära samarbete med 

SÄRF och kunskapsinhämtning har gjorts genom att studera Borås och Ulricehamns 

kommuners riskanalyser som är framtagna de senaste åren.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 28 april 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om översiktlig riskanalys kring farligt gods 

i Marks kommun 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen noterar informationen om översiktlig riskanalys kring farligt gods 

i Marks kommun.  

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 

-   

_________________ 
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§ 164/2022   Dnr: KS 2022-212 

Yttrande till Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara 

resor i Västra Götaland 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrande till trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara resor i Västra Götaland 

uppdateras enligt dagens diskussion till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Marks kommun har mottagit en remiss från Västra Götalandsregionen genom 

Boråsregionen gällande uppföljning av Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 

Hållbara resor i Västra Götaland. Programmet följs årligen upp och i samband med 

detta efterfrågar regionen även reflektioner kring utmaningarna med att 

marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats med 

anledning av pandemin och ställer ett antal frågor som i detta yttrande besvaras. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 16 maj 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrande till trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara resor i Västra Götaland 

antas enligt upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Karin Alfredsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Yttrande till trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara resor i Västra Götaland 

uppdateras enligt dagens diskussion till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Lena Ferm Hanssons (C) förslag, 

och finner att förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  

info@borasregionen.se, Marks kommuns yttrande TFP 

_______________________ 

  

mailto:info@borasregionen.se
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§ 165/2022   Dnr: KS 2022-271 

Avstämning om revidering av bostadsförsörjningsprogrammet 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och lämnar vägledning till 

det fortsatt arbetet. 

Ärendet 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram antogs den 30 mars 2017. Förvaltningen 

ansvarar för revidering av bostadsförsörjningsprogrammet varje mandatperiod.  

 

Förvaltningen önskar informera kommunstyrelsens arbetsutskott om hur det har 

gått med bostadsbyggandet efter att bostadsförsörjningsprogrammet antogs 2017. 

Förvaltningen önskar även vägledning av arbetsutskottet i det fortsatta arbetet. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 maj 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och lämnar vägledning till 

det fortsatt arbetet. 

Dagens sammanträde 

Planhandläggare Duncan van’T Land redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 

och lämnar vägledning till det fortsatt arbetet. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 166/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet att 

Arbetsmiljöverket var på besök 31 maj 2022 för att följa upp inspektionen som 

genomfördes 23 april 2021 Marks kommun. Enligt inspektionsmeddelandet från 

Arbetsmiljöverket saknar Marks kommuns:  

• uppföljning handlingsplaner 

• otillräcklig uppföljning/analys av tillbudsrapportering 

• arbetsmiljöpolicyn är inte tillräckligt känd 

• inte fördelat uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- 

och utbildningsförvaltningen. 

Vid uppföljningen presenterade Marks kommun vilka åtgärder som genomförts 

sedan inspektionen 2021. Det finns kvarvarande uppgifter att åtgärda, vilket gör att 

kommunen kommer komplettera med svar inom kort. Om vi inte åtgärdar bristerna 

och riskerna kan arbetsmiljöverket komma att besluta om ett föreläggande eller 

förbud. 

Kommundirektören informerar arbetsutskottet om aktuella frågor inom 

koncernledningens arbete.  

Kommundirektören har deltagit som respondent inom ett nordiskt forskningsprojekt 

om kommunalt toppledarskap som fokuserar främst på hur det nordiska 

ledarskapet förändrats under åren och vad utmaningarna är framöver. De svenska 

kommunerna har många likheter med sina nordiska grannar, men också flera 

olikheter som man ser om man lägger alla studierna jämte varandra. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

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

Beslut skickas till 

-   

_______________ 

 


