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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-09-07 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tid:   Onsdagen den 7 september, klockan 08.30 – 11.50. 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) Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Peter Landgren 

(C) Stefan Brunander 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Lars Landrö Utredare §§ 202-203 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen och 

tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 204, 207, 

209-210 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings-

chef 

§§ 204, 207, 

209 

 Lena Bodén Planhandläggare § 204 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist § 205 

 Malin Silow Näringslivsutvecklare §§ 205-206 

 Camilla Olsson Näringslivshandläggare §§ 205-206 

 Maria Sivedal Utredare § 208 

 Duncan van’t Land Planhandläggare § 209 

 Sonja Morris Posse Projektledare § 210 

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef 

teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 211 

 Jörgen Eriksson VD Marks Energi AB § 211 

 Thomas Poddig Enhetschef fastigheter § 211 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-09-14, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 201-211 

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 

Sammanträdesdatum, § 201-211 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-09-14 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-10-06 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 201 

E-förslag i Marks kommun § 202 

Svar på motion om etablering av barntrafikskola § 203 

Antagande av detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1 § 204 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd § 205 

Medfinansiering Leader Sjuhärad programperiod 2023–2027 § 206 

Avtalssamverkan samhällsbyggnadstjänster med Svenljunga 

kommun 

§ 207 

Svar på förstudierapport - Skene Närsjukhus § 208 

Samrådsyttrande till Bollebygds kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 

§ 209 

Information om projekt Lev din dröm i Mark § 210 

Kommundirektören informerar § 211 
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§ 201/2022    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendelistan fastställs.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan fastställa ärendelistan, och finner att så 

sker.  

_________________ 
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§ 202/2022   Dnr: KS 2021-481 

E-förslag i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun inför e-förslag. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:  

- förbereda för och genomföra ett införande av e-förslag. 

- ta fram riktlinjer för e-förslag som ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Finansiering sker inom ram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Den 12 januari 2019 lämnades ett medborgarförslag in till 

kommunledningskontoret där det föreslogs att Marks kommun ska införa e-förslag.  

E-förslag är på samma sätt som medborgarförslag en påverkanskanal. Det är ett 

sätt för kommunens invånare att få komma med förslag om förbättring och 

utveckling av kommunen. Formerna för att lämna förslaget och hanteringen av det i 

kommunens organisation är dock annorlunda än för medborgarförslag. 

Ett e-förslag, också kallad e-petition, lämnas på en digital plattform på kommunens 

webbplats. Andra intresserade kan gå in på plattformen och gilla, signera eller 

kommentera förslaget. Ett e-förslag kan tas upp till politisk behandling beroende på 

hur många invånare som tycker att det är ett bra förslag. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 juli 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun inför e-förslag och tar samtidigt bort medborgarförslag. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:  

- förbereda för och genomföra ett införande av e-förslag och borttag av 

medborgarförslag i Marks kommun. 

- ta fram riktlinjer för e-förslag som ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Finansiering sker inom ram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Utredare Lars Landrö redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) föreslår följande:  

Marks kommun inför e-förslag. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att:  

- förbereda för och genomföra ett införande av e-förslag. 

- ta fram riktlinjer för e-förslag som ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Finansiering sker inom ram. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Niklas Herneryds (L) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Kommunstyrelsen och alla nämnder 

__________________ 
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§ 203/2022   Dnr: KS 2019-367 51 

Svar på motion om etablering av barntrafikskola 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Motionen om etablering av barntrafikskola avslås. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Den 26 april 2019 inkom en motion om etablering av barntrafikskola i Marks 

kommun från Natalia E Henriksson (SD). Motionen remitterades till barn- och 

utbildningsnämnden (BUN) som i sin tur har inhämtat teknik- och servicenämndens 

(TSN) synpunkter på motionen. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva 

till motionens idé. Nämnden bedömer dock inte att det finns organisatorisk 

kapacitet att bedriva sådan verksamhet i egen regi. Detta då nämnden för 

närvarande behöver fokusera på att leva upp till godkända nivåer inom sitt 

grunduppdrag. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen om etablering av barntrafikskola avslås. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) föreslår följande: 

Motionen om etablering av barntrafikskola avslås. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Elise Arnells (KD) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Elise Arnells (KD) förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionären 

______________ 
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§ 204/2022   Dnr: KS 2017-408 214 

Antagande av detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1, antas enligt upprättat förslag med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

2018-10-05 Plan- och byggnadsnämnden beslutade (på delegation) att gå på 

samråd. 

 

2019-03-06 Plan- och byggnadsnämnden beslutade att detaljplanen delas upp i två 

etapper och att hela området detaljplaneläggs. 

 

2021-06-18 Plan- och byggnadsnämnden beslutade om granskning för etapp 1 

(norra delen). 

 

2022-06-17 Plan- och byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen enligt 

upprättat förslag. 

 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 9 augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1, antas enligt upprättat förslag med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Planhandläggare Lena Bodén redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Detaljplan för Horred 9:7 med flera, etapp 1, antas enligt upprättat förslag med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

-   

___________________ 
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§ 205/2022   Dnr: KS 2021-482 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upphävs. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd ersätts med upprättat förslag.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Reglemente och riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upprättades 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 den 19 januari 2022, § 22. 

Utifrån de inkomna remissvaren från näringslivsrådet såg kommunen på nytt över 

reglementet och har då samtidigt sett över strukturen för kommunens olika råd. 

Det resulterade i så stora ändringar i förslaget till reglemente att kommun-

styrelsens arbetsutskott beslutade den 1 juni 2022, § 156, att förslaget på nytt 

behövde remitteras till näringslivsrådet. Ärendet behandlades vid näringslivsrådets 

sammanträde den 2 juni 2022, § 5. Inga remissvar har inkommit. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upphävs. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd ersätts med upprättat förslag.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Näringslivshandläggare Camilla Olsson, näringslivsutvecklare Malin Silow och 1:e 

kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Riktlinjer för Marks kommuns näringslivsråd upphävs. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Reglemente för Marks kommuns näringslivsråd ersätts med upprättat förslag.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Näringslivsrådet  

Bilagor att expediera:  

Tjänsteskrivelse och nytt reglemente för näringslivsrådet 

_____________________ 
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§ 206/2022   Dnr: KS 2020-412 106 

Medfinansiering Leader Sjuhärad programperiod 2023–2027 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun medfinansierar Leader Sjuhärads verksamhet med 694 430 kronor  

årligen under programperioden 2023–2027. Finansiering sker inom befintlig  

budgetram.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Marks  

kommun har undertecknat en avsiktsförklaring, KS § 181/2020, om att stödja och  

medfinansiera Leader Sjuhärads verksamhet den kommande programperioden (KS  

2020- 412 106-8).   

Marks kommuns medfinansiering skulle årligen uppgå till 694 430 kronor under  

programperioden 2023–2027. Medfinansieringen motsvarar 19,90 kronor per  

kommuninvånare, baserat på Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik år 2021.    

Den 10 oktober ska medfinansieringsintyget ha inkommit till Leader Sjuhärad. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun medfinansierar Leader Sjuhärads verksamhet med 694 430 kronor  

årligen under programperioden 2023–2027. Finansiering sker inom befintlig  

budgetram.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Näringslivsutvecklare Malin Silow redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Marks kommun medfinansierar Leader Sjuhärads verksamhet med 694 430 kronor  

årligen under programperioden 2023–2027. Finansiering sker inom befintlig  

budgetram.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Beslutsgång 

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

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Leader Sjuhärad 

_________________ 
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§ 207/2022   Dnr: KS 2022-373 

Avtalssamverkan samhällsbyggnadstjänster med Svenljunga 

kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun ingår avtalssamverkan i enlighet med upprättat förslag, KS 2022-
373-1.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Det är möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun, så kallad 
avtalssamverkan. Svenljunga kommun har behov av att få stöd och hjälp i flera 
komplexa tjänster som rör samhällsbyggnad och då främst inom fysisk planering. 
Marks kommun ser flera samordningsvinster med att samverka med Svenljunga 
kommun inom dessa tjänster. Därav har ett förslag på avtalssamverkan för 
samhällsbyggnadstjänster tagits fram.  

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 22 augusti 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ingår avtalssamverkan i enlighet med upprättat förslag, KS 2022-
373-1.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) föreslår följande:  

Marks kommun ingår avtalssamverkan i enlighet med upprättat förslag, KS 2022-
373-1.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Tomas Johansson (M), Jessica Rodén (S), Lena Ferm Hansson (C) och Niklas 

Herneryd (L) yrkar bifall till Elise Arnells (KD) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Elise Arnells (KD) förslag, och 

finner att så sker.  
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Beslut skickas slutligt till 

Svenljunga kommun 

______________________ 
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§ 208/2022   Dnr: KS 2022-390 

Svar på förstudierapport - Skene Närsjukhus 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen översänder skrivelse, ks 2022-390-3, som svar på skrivelse från 

styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendet 

Styrelsens för Södra Älvsborgs Sjukhus har översänt Förstudierapport, Skene 

Närsjukhus med hörande hur Marks kommun avser att utveckla den kommunala 

hälso- och sjukvården utifrån föreslaget verksamhetskoncept. Svar önskas senast 

30 september 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder skrivelse, ks 2022-390-3, som svar på skrivelse från 

styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) föreslår följande:  

Kommunstyrelsen översänder skrivelse, ks 2022-390-3, som svar på skrivelse från 

styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Elise Arnells (KD) förslag, och 

finner att så sker.  
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Beslut skickas slutligt till 

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se  

____________________ 
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§ 209/2022   Dnr: KS 2022-325 

Samrådsyttrande till Bollebygds kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 

Arbetsutskottets beslut 

Marks kommun tillstyrker samrådsyttrande till Bollebygds kommuns 

Bostadsförsörjningsprogram, remisshandling KS 2022-325-1. 

Ärendet 

Marks kommun har som remissinstans tillsänts samrådsförslag på 

bostadsförsörjningsprogram för Bollebygds kommun som en 

remisshandling 2022-06-08. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun tillstyrker samrådsyttrande till Bollebygds kommuns 

Bostadsförsörjningsprogram, remisshandling KS 2022-325-1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Marks kommun tillstyrker samrådsyttrande till Bollebygds kommuns 

Bostadsförsörjningsprogram, remisshandling KS 2022-325-1. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Bollebygds kommun, kommunstyrelsen@bollebygd.se 

_______________ 
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§ 210/2022   Dnr: KS 2019-842 270 

Information om projekt Lev din dröm i Mark 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

Förvaltningen informerar pågående projekt Lev din dröm i Mark, som beslutades i 

kommunfullmäktige i budgetbeslutet KS 2021-107 042-24, 2021-11-18. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 25 augusti 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Projektledare Sonja Morris Posse redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-   

________________ 

 

  



Sida 21(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-09-07   

§ 211/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet om två 

pågående chefsrekryteringar i kommunen. 

Kommundirektören har deltagit vid möte i Svenljunga med Boråsregionens 

kommunchefsgrupp. VD Staffan Isling och Håkan Sandahl från Sveriges kommuner 

och regioner (SKR) var med och diskuterade kompetensförsörjning inom offentlig 

sektor, infrastrukturfrågor, digitalisering, framtida samverkansformer och 

utveckling av Lockryd med koppling till samhällsutvecklingen av kommunerna 

runtomkring. 

Till dagens sammanträde är VD Marks energi AB Jörgen Eriksson, förvaltningschef 

teknik- och serviceförvaltningen Marja-Leena Uitto Adolfsson och enhetschef 

Thomas Poddig inbjudna för att informera arbetsutskottet om kommunens 

energiförbrukning med anledning av höga elpriser och osäkerhet i 

energiförsörjningen.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan notera informationen, och finner att så 

sker.  

Beslut skickas till 

-   

_________________ 

 


