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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-08-17 

Tid:   Onsdagen den 17 augusti, klockan 08.30 – 10.20. Paus 

klockan 09.25-09.40. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

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 

(C) Stefan Brunander 

(M) Tomas Ekberg, §§ 181-189, 191-194 

  

 Tjänstepersoner 

 Martin Bertilsson Inköpschef  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Johan Bank Skoglund, 

digitalt deltagande 

Kommunjurist §§ 183-185 

 Maria Sivedal Utredare §§ 184-186 

 Lars Landrö Utredare § 187 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 192-194 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings-

chef 

§§ 193-194 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 193-194 

 Julia Lindahl Planarkitekt § 193 

 Anders Bruce Miljöinspektör § 194 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 19 augusti, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 181-194 

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 

2022-08-17, § 181-194 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-08-19 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-09-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 181 

Fråga om Länsväg 156 § 182 

Reglemente för och överenskommelse enligt kommunallagen 

om gemensam överförmyndarnämnd med Varberg och 

Falkenberg 

§ 183 

Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser 

§ 184 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård § 185 

Riktlinjer för mångfalds- jämlikhets- och 

tillgänglighetsstipendiet 

§ 186 

Tolkförmedling Väst - budget och verksamhetsplan 2023 - 

2025 

§ 187 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund 

§ 188 

Sammanställning på styrdokument beslutade av 

kommunfullmäktige 

§ 189 

Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse § 190 

Initiativärende om att påbörja förstudie och projektering av 

en skola vid Ängahagen 

§ 191 

Svar på medborgarförslag om fysisk aktivitet på recept 

(FaR) på Kaskad 

§ 192 

Information och avstämning kring fokusområden för arbetet 

med fördjupad översiktsplan centrala Mark 

§ 193 

Yttrande över bergtäktsverksamhet Lygnersvider 1:31 § 194 
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§ 181/2022    

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärende tillförs till ärendelistan:  

- Fråga om Länsväg 156 

Ärende 11, Yttrande över bergtäktsverksamhet Lygnersvider 1:31, och ärende 12, 

Information och avstämning kring fokusområden för arbetet med fördjupad 

översiktsplan centrala Mark, byter plats i ärendelistan. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) anmäler fråga om Länsväg 156. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Fråga om Länsväg 156 tillförs ärendelistan.  

Ärende 11, Yttrande över bergtäktsverksamhet Lygnersvider 1:31, och ärende 12, 

Information och avstämning kring fokusområden för arbetet med fördjupad 

översiktsplan centrala Mark, byter plats i ärendelistan. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 
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§ 182/2022    

Fråga om Länsväg 156 

Arbetsutskottets beslut 

Kommundirektören ges i uppdrag att informera arbetsutskottet om kommunens 

tjänsteorganisation och planering kring dialog och information med medborgare, 

kontakt med Trafikverket och dialog mellan förvaltningar och bolag samt tidplan 

med anledning av att utbyggnad av Länsväg 156 samt förbifart Skene finns med i 

nationell infrastrukturplan beslutad juni 2022.  

Dagens sammanträde 

Lena Ferm Hansson (C) lyfter frågan om hur kommunens arbete med Länsväg 156 

fortskrider med anledning av att regeringen beslutat om nationell infrastrukturplan. 

Beslutet innebar att planering för förbifart Skene och två nya sträckor utmed 

länsväg 156 kan påbörjas.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Kommundirektören ges i uppdrag att informera arbetsutskottet om kommunens 

tjänsteorganisation och planering kring dialog och information med medborgare, 

kontakt med Trafikverket och dialog mellan förvaltningar och bolag samt tidplan 

med anledning av att utbyggnad av Länsväg 156 samt förbifart Skene finns med i 

nationell infrastrukturplan beslutad juni 2022.  

Beslutsgång 

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

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 183/2022   Dnr: KS 2022-318 

Reglemente för och överenskommelse enligt kommunallagen 

om gemensam överförmyndarnämnd med Varberg och 

Falkenberg 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar Överenskommelse enligt 9 kap. 22 § 

kommunallagen (2017:725) för Falkenbergs kommuns, Marks kommuns och 

Varbergs kommuns gemensamma överförmyndarnämnd. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 

underteckna överenskommelsen. 

3. Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 

4. Kommunfullmäktige upphäver Överförmyndarnämnden i Marks kommuns 

reglemente, beslutat den 16 december 2021, § 225. 

Beslut 3 och 4 gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022, § 120, beslut om att inrätta en 

gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Varbergs kommun och 

Falkenbergs kommun. Nu fråga om att träffa överenskommelse med övriga 

kommuner om den gemensamma nämnden, samt att anta reglemente. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 4 augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Överenskommelse enligt 9 kap. 22 § 

kommunallagen (2017:725) för Falkenbergs kommuns, Marks kommuns och 

Varbergs kommuns gemensamma överförmyndarnämnd. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 

underteckna överenskommelsen. 

3. Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 

4. Kommunfullmäktige upphäver Överförmyndarnämnden i Marks kommuns 

reglemente, beslutat den 16 december 2021, § 225. 

Beslut 3 och 4 gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 



Sida 8(26) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-08-17   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

1. Kommunfullmäktige antar Överenskommelse enligt 9 kap. 22 § 

kommunallagen (2017:725) för Falkenbergs kommuns, Marks kommuns och 

Varbergs kommuns gemensamma överförmyndarnämnd. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att 

underteckna överenskommelsen. 

3. Kommunfullmäktige antar Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 

4. Kommunfullmäktige upphäver Överförmyndarnämnden i Marks kommuns 

reglemente, beslutat den 16 december 2021, § 225. 

Beslut 3 och 4 gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Falkenbergs kommun 

Varbergs kommun 

Överförmyndarnämnden i Marks kommun 

________________________________ 
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§ 184/2022   Dnr: KS 2022-200 

Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun tecknar Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen. 

Beslutet gäller med förbehåll. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

FÖRBEHÅLL 

Avtalet ska revideras inom ett år från det att avtalet börjar gälla på så sätt att det 

framgår att kommunen medverkar i vård som regionen ansvarar för, dels när 

kommunen utför insatser som är specialistvård, dels när kommunen utför annan 

vård för regionens räkning samt de ekonomiska förutsättningarna för respektive 

fråga. Annars upphör avtalet att gälla den 31 december 2023. 

MOTIVERING 

Kommunen riskerar att genom tecknande av avtalet förplikta sig att fullgöra 

vårdinsatser som går utanför den kommunala kompetensen.  

Det saknas också reglering av ekonomisk ersättning för när kommunen utför 

specialistvård eller annan vård för regionens räkning. 

Dessa frågor måste regleras tydligt för att Marks kommun ska kunna ställa sig 

bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal. 

För att möjliggöra fortsatt samverkan med regionen i de delar som det finns 

lagkrav, tecknar ändå kommunen avtalet. Avtalet förenas dock med förbehåll för 

att de brister som avtalet innehåller ska kunna åtgärdas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 

reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR). 

Västra Götalandsregionen och VästKom har tagit fram ett reviderat förslag till 

hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för beslut.  

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har ställt sig bakom förslaget till 

reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och 
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rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut samt teckna avtal med Västra 

Götalandsregionen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 juli 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun tecknar Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen. 

Beslutet gäller med förbehåll. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

FÖRBEHÅLL 

Avtalet ska revideras inom ett år från det att avtalet börjar gälla på så sätt att det 

framgår att kommunen medverkar i vård som regionen ansvarar för, dels när 

kommunen utför insatser som är specialistvård, dels när kommunen utför annan 

vård för regionens räkning samt de ekonomiska förutsättningarna för respektive 

fråga. Annars upphör avtalet att gälla den 31 december 2023. 

MOTIVERING 

Kommunen riskerar att genom tecknande av avtalet förplikta sig att fullgöra 

vårdinsatser som går utanför den kommunala kompetensen.  

Det saknas också reglering av ekonomisk ersättning för när kommunen utför 

specialistvård eller annan vård för regionens räkning. 

Dessa frågor måste regleras tydligt för att Marks kommun ska kunna ställa sig 

bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal. 

För att möjliggöra fortsatt samverkan med regionen i de delar som det finns 

lagkrav, tecknar ändå kommunen avtalet. Avtalet förenas dock med förbehåll för 

att de brister som avtalet innehåller ska kunna åtgärdas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Marks kommun tecknar Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen. 

Beslutet gäller med förbehåll. 
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Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna 

avtalet. 

FÖRBEHÅLL 

Avtalet ska revideras inom ett år från det att avtalet börjar gälla på så sätt att det 

framgår att kommunen medverkar i vård som regionen ansvarar för, dels när 

kommunen utför insatser som är specialistvård, dels när kommunen utför annan 

vård för regionens räkning samt de ekonomiska förutsättningarna för respektive 

fråga. Annars upphör avtalet att gälla den 31 december 2023. 

MOTIVERING 

Kommunen riskerar att genom tecknande av avtalet förplikta sig att fullgöra 

vårdinsatser som går utanför den kommunala kompetensen.  

Det saknas också reglering av ekonomisk ersättning för när kommunen utför 

specialistvård eller annan vård för regionens räkning. 

Dessa frågor måste regleras tydligt för att Marks kommun ska kunna ställa sig 

bakom förslaget till Hälso- och sjukvårdsavtal. 

För att möjliggöra fortsatt samverkan med regionen i de delar som det finns 

lagkrav, tecknar ändå kommunen avtalet. Avtalet förenas dock med förbehåll för 

att de brister som avtalet innehåller ska kunna åtgärdas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Västra Götalandsregionen 

VästKom 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

Barn- och utbildningsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

___________________________ 
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§ 185/2022   Dnr: KS 2022-199 

Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun antar Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbunds 

rekommendation att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård. 

Marks kommun påtalar vikten av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 

kommun och region inom primärvården samt redovisa ekonomiska konsekvenser i 

färdplanen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Färdplanen är 

en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 

utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg.  

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har ställt sig bakom förslaget Färdplan 

– länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar 

medlemskommunerna att ta beslut. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 juli 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun antar Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbunds 

rekommendation att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård. 

Marks kommun påtalar vikten av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 

kommun och region inom primärvården samt redovisa ekonomiska konsekvenser i 

färdplanen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Marks kommun antar Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbunds 

rekommendation att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård. 
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Marks kommun påtalar vikten av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 

kommun och region inom primärvården samt redovisa ekonomiska konsekvenser i 

färdplanen.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

Barn- och utbildningsnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

________________________ 
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§ 186/2022   Dnr: KS 2022-27 

Riktlinjer för mångfalds- jämlikhets- och 

tillgänglighetsstipendiet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att bestämmelser/statuter för mångfalds-, jämlikhets- 

och tillgänglighetsstipendium, antagna att kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 

juni 2015 § 144, upphävs.  

Riktlinjer för mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet antas. 

Ärendet 

Bestämmelser/statuter för mångfalds- jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 

antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 juni 2015, § 144, och är i behov 

av revidering. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 6 juli 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bestämmelser/statuter för mångfalds-, jämlikhets- 

och tillgänglighetsstipendium, antagna att kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 

juni 2015 § 144, upphävs.  

Riktlinjer för mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet antas. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Kommunstyrelsen beslutar att bestämmelser/statuter för mångfalds-, jämlikhets- 

och tillgänglighetsstipendium, antagna att kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 

juni 2015 § 144, upphävs.  

Riktlinjer för mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet antas. 

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.  
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Beslut skickas slutligt till 

-     

__________________ 
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§ 187/2022   Dnr: KS 2022-312 

Tolkförmedling Väst - budget och verksamhetsplan 2023 - 2025 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budget och verksamhetsplan 2023 – 2025 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände förslaget till budget och 

verksamhetsplan 2023 – 2025 den 20 maj 2022 och översände det den 3 juni 2022 

för samråd med medlemskommunerna. Beslut om fastställande sker på 

direktionens möte den 30 september 2022. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet bedriver även 

översättningsverksamhet. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan den 1 april 

2013 och består av totalt 43 medlemmar, där alla kommuner i Sjuhärad ingår. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 juli 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Budget och verksamhetsplan 2023 – 2025 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Budget och verksamhetsplan 2023 – 2025 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Tolkförmedling Väst 

_____________________ 
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§ 188/2022   Dnr: KS 2022-236 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs 

räddningstjänstförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund godkänns. 

 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 
Verksamhetsuppföljning för 2021. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 
pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. 

SÄRF är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst i sex 

kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 0,1 mnkr, 

med en omsättning under året på ca 198,0 mnkr. Avvikelse mot budget är +0,9 % 

och de större posterna består av lägre kostnader för avskrivningar samt personal 

då många aktiviteter ej kunnat genomföras på grund av Covid-19, men också för 

högre kostnader för el. 

Uppföljning av årets verksamhet visar att merparten av de uppsatta målen helt 

eller delvis blivit nådda. Verksamheten har genomförts enligt beslutat 

handlingsprogram och verksamhetsplan. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 juni 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund godkänns. 

 

Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund godkänns. 
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Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 

beredning i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

_______________________ 
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§ 189/2022   Dnr: KS 2022-345 

Sammanställning på styrdokument beslutade av 

kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Sammanställningen av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska en sammanställning av styrdokument 

som inte tagits upp till förnyad prövning inom angiven tid redovisas vid fullmäktiges 

första sammanträde årligen och vid mandatperiodens sista sammanträde.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 juli 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Sammanställningen av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Sammanställningen av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-   

___________________ 
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§ 190/2022   Dnr: KS 2022-259 

Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Fritsla Hockeyklubb beviljas 50 000 kronor i bidrag ur Birger och Maria Wingqvists 

stiftelse för byggnation av hockeyrink. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse har under det första 

halvåret 2022 inkommit från Fritsla Hockeyklubb. 

Bidrag ur stiftelsen beviljas normalt vid två tillfällen per år. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 3 juni 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Fritsla Hockeyklubb beviljas 50 000 kronor i bidrag ur Birger och Maria Wingqvists 

stiftelse för byggnation av hockeyrink. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Jäv 

Tomas Ekberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Fritsla Hockeyklubb beviljas 50 000 kronor i bidrag ur Birger och Maria Wingqvists 

stiftelse för byggnation av hockeyrink. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Birger och Maria Wingqvists stiftelse 

Fritsla Hockeyklubb 

______________________ 
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§ 191/2022   Dnr: KS 2022-338 

Initiativärende om att påbörja förstudie och projektering av en 

skola vid Ängahagen 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet lämnas för beredning och återkommer till arbetsutskottet.  

Ärendet 

I en skrivelse den 22 juni 2022 föreslår Tomas Johansson (M), Pär-Erik Johansson 

(M) och Elise Benjaminsson (M) att Kommunstyrelsen, Teknik- och servicenämnden 

och Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fatta ett gemensamt 

inriktningsbeslut om att påbörja arbetet med en förstudie och projektering av en ny 

skola företrädelsevis i/vid Ängahagen.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att ärendet lämnas för beredning och återkommer 

till arbetsutskottet.  

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

Beslutsgång 

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

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

_______________ 
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§ 192/2022   Dnr: KS 2019-744 292 

Svar på medborgarförslag om Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

på Kaskad 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun kommer vid öppnandet 2023 återigen erbjuda personer Fysisk 

aktivitet på recept (FaR) i ordinarie verksamhet på Kaskad. Samarbete med Västra 

Götalandsregionen för ett utökat arbete kring Fysisk aktivitet på recept beaktas i 

dialog kring samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att samarbeta med Västra 

Götalandsregionen för att möjliggöra fysisk aktivitet på recept (FaR) genom 

vattenträning på Kaskad i Skene. FaR används istället för eller som ett komplement 

till medicinering och förskrivs av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan 

legitimerad vårdpersonal. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 1 juli 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun kommer vid öppnandet 2023 återigen erbjuda personer Fysisk 

aktivitet på recept (FaR) i ordinarie verksamhet på Kaskad. Samarbete med Västra 

Götalandsregionen för ett utökat arbete kring Fysisk aktivitet på recept beaktas i 

dialog kring samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete.  

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Marks kommun kommer vid öppnandet 2023 återigen erbjuda personer Fysisk 

aktivitet på recept (FaR) i ordinarie verksamhet på Kaskad. Samarbete med Västra 

Götalandsregionen för ett utökat arbete kring Fysisk aktivitet på recept beaktas i 

dialog kring samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete.  
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Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

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 till 

Förslagsställaren 

_____________________ 
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§ 193/2022   Dnr: KS 2021-536 

Information och avstämning kring fokusområden för arbetet 

med fördjupad översiktsplan centrala Mark 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vägledning till det fortsatta arbetet med 

fördjupad översiktsplan för centrala Mark. 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med en ny fördjupad 

översiktsplan för Centrala Mark.  

Arbetet tar avstamp i gällande fördjupad översiktsplan för Kinna, Skene, Örby och 

den kommunövergripande översiktsplanen. Inför framtagande av gällande 

översiktsplan beslutades om Inriktningsbeslut för fokusområden, 

Kommunfullmäktige 2011-09-22 § 119. Pågående arbeten med fördjupade 

översiktsplaner fortsätter arbeta utifrån dessa beslutade fokusområden.   

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 21 juni 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar vägledning till det fortsatta arbetet med 

fördjupad översiktsplan för centrala Mark. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekterna Elin Berg och Julia Lindahl redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet lämnar vägledning till det fortsatta arbetet 

med fördjupad översiktsplan för centrala Mark. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 
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§ 194/2022   Dnr: KS 2022-330 

Yttrande över bergtäktsverksamhet Lygnersvider 1:31 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner bifogat yttrande och noterar 

informationen. 

Ärendet 

I december 2021 blev det känt att företaget St:Eriks utreder möjligheterna att 

öppna en bergtäkt på fastigheten Lygnersvider 1:3.  

I februari 2022 deltog miljöenheten i ett första myndighetssamråd på plats med 

företaget och länsstyrelsen. 

Till skillnad mot andra samhällsbyggnadsprocesser är det i detta fall företagets 

ansvar att hålla samråd med samtliga berörda. Som ett led i detta har företaget 

kungjort i lokalpress under maj månad 2022. Någon riktad information till 

kommunen lämnades inte i detta skede.  

Förvaltningen ser inga hinder för att bergtäkten inte skulle kunna etableras på 

platsen. Det finns inget utpekat om materialutvinning i översiktsplanen på 

fastigheten och den strategiska materialförsörjningsplanen hanterar inte frågan. 

Det som kan orsaka en viss störning förutom miljöeffekter från själva 

brytningsområdet är trafik till och från täkten. Frågan om trafik är en del av det 

som länsstyrelsen bör uppmärksamma och bevaka under hela tillståndsprocessen. 

Då kommunen endast är samrådspart är det länsstyrelsen som beslutar kring vilka 

risker som en etablering skulle skapa och vilka åtgärder som behöver tillkomma för 

att minska risker. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 8 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner bifogat yttrande och noterar 

informationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att arbetsutskottet godkänner bifogat yttrande och noterar 

informationen. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Stellan Ahlin – konsult anlitad av St:Eriks 

__________________ 


