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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-10-05 

Tid:   Onsdagen den 5 oktober, klockan 08.30 – 12.00. Paus klockan 

09.35-09.50, 11.05-11.15. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg tjänstgör för Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(KD) Elise Arnell 

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund 

Andreasson 

Kommundirektör  

 Viva Tallberg Kommunsekreterare  

 Karin Hydén  Biträdande 

kommundirektör 

§§ 235-238 

 Erika Hurtig Kanslichef  

 Kristian Johansson Ekonomichef § 236 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist  §§ 237-242 

 Maria Sivedal Utredare § 243 

 Lars Landrö Utredare § 244 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikationschef 

§ 245 

 Totte Staxäng HR-chef § 246 

 Agnetha Demker HR-specialist § 246 

 Anders Olsson Planeringsledare § 247 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen 

§ 248 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings-

chef 

§ 248 

 Julia Lindahl Planarkitekt § 248 
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Utses att justera: Lena Ferm Hansson (C) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 2022-10-12, klockan 12.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 235-249 

Viva Tallberg 

Ordförande 

Tomas Johansson (M) 

Justerande 

Lena Ferm Hansson (C) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05, § 235-249 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-10-12 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-11-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Viva Tallberg 
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Omröstningslista § 248 

Tjänstgörande 

 

Ja Nej Avstår 

(S) Ulf Dahlberg  X   

(L) Niklas Herneryd  X   

(C) Lena Ferm Hansson  X   

(M) Tomas Johansson  X  

(KD) Lars-Inge Andersson   X  

    

Resultat 3 2 0 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 235 

Utdebitering 2022 § 236 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden § 237 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige § 238 

Reglemente för bygg- och miljönämnden samt upphävande 

av reglemente för plan- och byggnadsnämnden samt 

miljönämnden 

§ 239 

Revidering av reglemente för socialnämnden, 

äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen avseende flytt 

av pensionärsrådet och funktionshinderrådet samt 

namnändring till omsorgsnämnden 

§ 240 

Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden och 

kommunstyrelsen avseende ansvar för folkhälsa 

§ 241 

Prövning av fråga om kommunalt bidrag till enskild 

vägsamfällighetsförening 

§ 242 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 § 243 

Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagning § 244 

Ansökan om sponsring hösten 2022 § 245 

Resultat av lönekartläggning 2021 § 246 

Remissvar till rapporten Översyn av lokala 

säkerhetsnämnder 

§ 247 

Utställning av fördjupad översiktsplan Mark Nordväst § 248 

Kommundirektören informerar § 249 
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§ 235/2022    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Utställning av fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst 

Ärendelistan fastställs.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden anmäler extraärende ”Utställning av fördjupad översiktsplan för Mark 

Nordväst” som blev bordlagt vid arbetsutskottets föregående sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förändringen av ärendelistan, och 

finner att så sker.  

____________________ 
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§ 236/2022   Dnr: KS 2022-50 

Utdebitering 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 

preliminär skatt för inkomst under 2023 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per 

skattekrona. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Reservation 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.  

Ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om skattesatsen senast i 

november. Då år 2022 är ett valår är planen att den nyvalda kommunfullmäktige i 

december ska besluta om Budget 2023-2026. Vid beslut om budgeten kan 

fullmäktige besluta om en annan skattesats än den som tidigare beslutats. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 

preliminär skatt för inkomst under 2023 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per 

skattekrona. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 

preliminär skatt för inkomst under 2023 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per 

skattekrona. 

Tomas Johansson (M) föreslår att skattesatsen sänks med 10 öre till 21,41 kronor 

per skattekrona på preliminär skatt på inkomst för 2023.  

Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lena Ferm Hanssons (C) förslag mot Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att arbetsutskottet antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag. 

Reservation 

Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser i Marks kommun 

________________________ 

  



Sida 9(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-10-05   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 237/2022   Dnr: KS 2017-257 005 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

På kommunens boenden finns internetuppkoppling, vilket möjliggjorts inom 

kommunkoncernen. Alla boende kan teckna egna abonnemang för internet, tv och 

telefoni via fiber. Det kan inte ses som en angelägenhet av allmänt intresse att 

kommunen stödjer de boende med kostnaden, utan var och en har att stå för sin 

kostnad. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att säkerställa tillgång till trådlöst internet 

vid tillskapande av nya boenden.  

Motionen är härmed besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I en motion, inlämnad den 17 maj 2017, föreslår Christopher Thorsson (S) att  

Marks kommun ska tillhandahålla trådlöst internet som en kostnadsfri del av  

boendestandarden i kommunens boenden. Investeringskostnaden ska finansieras  

genom kommunreserven samt att vid eventuella upphandlingar av boendeplatser i  

extern regi ska krav ställas på tillgång till trådlöst internet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

På kommunens boenden finns internetuppkoppling, vilket möjliggjorts inom  

kommunkoncernen. Alla boende kan teckna egna abonnemang för internet, tv och  

telefoni via fiber. Det kan inte ses som en angelägenhet av allmänt intresse att  

kommunen stödjer de boende med kostnaden, utan var och en har att stå för sin  

kostnad. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att säkerställa tillgång till trådlöst internet  

vid tillskapande av nya boenden.  

Motionen är härmed besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  
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På kommunens boenden finns internetuppkoppling, vilket möjliggjorts inom 

kommunkoncernen. Alla boende kan teckna egna abonnemang för internet, tv och 

telefoni via fiber. Det kan inte ses som en angelägenhet av allmänt intresse att 

kommunen stödjer de boende med kostnaden, utan var och en har att stå för sin 

kostnad. 

Teknik- och servicenämnden uppmanas att säkerställa tillgång till trådlöst internet 

vid tillskapande av nya boenden.  

Motionen är härmed besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Christopher Thorsson (S)  

Socialnämnden  

Teknik- och servicenämnden  

Äldreomsorgsnämnden 

_________________________ 
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§ 238/2022   Dnr: KS 2022-478 

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras enligt följande: 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande ändras i andra stycket till 

följande lydelse:  

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande kompletteras med följande: 

Presidiet har till uppgift att planera fullmäktiges arbete och aktiviteter, exklusive 
beslutsärenden, bland annat genom att förbereda och planera för debatter och 
informationer vid fullmäktiges sammanträden. 
 
Presidiet ska bevaka att ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt enligt 5 kap. 1 § KL behandlas av fullmäktige. 
 
Presidiet ska delta i planeringen för utbildningar av förtroendevalda. 
 
Inför de sammanträden då budgeten och årsredovisningen behandlas överlägger 
presidiet med partiernas gruppledare i fullmäktige om föredragningsordning och 
regler för debatten. Presidiet ansvarar även för att i övrigt ha regelbunden kontakt 
med gruppledarna. 
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med revisorerna.  
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  
 
Ordföranden ansvarar för att sammankalla till överläggningarna. 

 

15 § om ärenden och handlingar till sammanträdena ändras i fjärde stycket till 

följande lydelse: 

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten digitalt på 

kommunens webbplats. 

16 § om allmänhetens frågestund ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras, se särskilda regler för allmänhetens frågestund, och låter kalla de 

förtroendevalda eller anställda hos kommunen samt de styrelseledamöter eller 

anställda hos de kommunala bolagen som behövs för att lämna upplysningar under 

frågestunden.  

 

I rubriken till 22 § om protokolljusterare tas hänvisningen till 5 kap. 61 § 

kommunallagen bort.  
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40 § om uppföljning ändras i första stycket till följande lydelse: 

När fullmäktige vill att verkställigheten av ett beslut ska följas upp ska det framgå 

av beslutet. Kommunstyrelsen eller annan nämnd ska för fullmäktige redovisa de 

beslut som verkställts liksom de beslut som ännu inte är verkställda, vilket sker i 

samband med årsredovisningen och vid mandatperiodens sista sammanträde. 

 

41 § om prövning av ansvarsfrihet och anmärkning kompletteras med följande: 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning. Beredningen innefattar att 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan, om en av revisorerna riktad 

anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida och om fullmäktige ska 

rikta egen anmärkning, samt vid behov Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beslutsmotivering.  

 

42 § om beredning av ansvarsprövning och revisorernas budget ändras till att gälla 

beredning av revisorernas budget och med följande lydelse: 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

 

45 § om expediering och publicering ändras i andra stycket till följande lydelse: 

Kommunens revisorer meddelas när upprättat protokoll finns att tillgå. 

47 § om presidiedialog tas bort och ingår i stället i 3 § om presidium – ordförande 

och vice ordförande. 

49 § om demokratiberedning ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Uppgiftsområdet är att verka för en utveckling av den demokratiska processen i 

kommunen och medborgarinflytandet samt arbeta för ett ökat valdeltagande. 

Demokratiberedningen bereder också de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 

fullmäktige ska avgöra. 

 

Ny § om ansvarig utgivare för webbsändningar med följande lydelse: 

Fullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningar av fullmäktiges 

sammanträden på kommunens webbplats. Förste vice ordförande är ersättare till 

ansvarig utgivare efter ordförande och andre vice ordförande är ersättare efter vice 

ordförande. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska utse ansvarig utgivare för webbsändningar av fullmäktiges 

sammanträden. Tillägg kan ske i arbetsordningen för fullmäktige, så att särskilda 

beslut därom inte behöver fattas av fullmäktige. Arbetsordningen behöver även 

kompletteras för att ange mer om vad som är fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter 
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samt vad som ingår i demokratiberedningens uppdrag. Ytterligare några 

revideringar sker samtidigt av arbetsordningen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras enligt följande: 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande ändras i andra stycket till 

följande lydelse:  

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande kompletteras med följande: 

Presidiet har till uppgift att planera fullmäktiges arbete och aktiviteter, exklusive 
beslutsärenden, bland annat genom att förbereda och planera för debatter och 
informationer vid fullmäktiges sammanträden. 
 
Presidiet ska bevaka att ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt enligt 5 kap. 1 § KL behandlas av fullmäktige. 
 
Presidiet ska delta i planeringen för utbildningar av förtroendevalda. 
 
Inför de sammanträden då budgeten och årsredovisningen behandlas överlägger 
presidiet med partiernas gruppledare i fullmäktige om föredragningsordning och 
regler för debatten. Presidiet ansvarar även för att i övrigt ha regelbunden kontakt 
med gruppledarna. 
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med revisorerna.  
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  
 
Ordföranden ansvarar för att sammankalla till överläggningarna. 

 

15 § om ärenden och handlingar till sammanträdena ändras i fjärde stycket till 

följande lydelse: 

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten digitalt på 

kommunens webbplats. 

16 § om allmänhetens frågestund ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras, se särskilda regler för allmänhetens frågestund, och låter kalla de 

förtroendevalda eller anställda hos kommunen samt de styrelseledamöter eller 

anställda hos de kommunala bolagen som behövs för att lämna upplysningar under 

frågestunden.  
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I rubriken till 22 § om protokolljusterare tas hänvisningen till 5 kap. 61 § 

kommunallagen bort.  

 

40 § om uppföljning ändras i första stycket till följande lydelse: 

När fullmäktige vill att verkställigheten av ett beslut ska följas upp ska det framgå 

av beslutet. Kommunstyrelsen eller annan nämnd ska för fullmäktige redovisa de 

beslut som verkställts liksom de beslut som ännu inte är verkställda, vilket sker i 

samband med årsredovisningen och vid mandatperiodens sista sammanträde. 

 

41 § om prövning av ansvarsfrihet och anmärkning kompletteras med följande: 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning. Beredningen innefattar att 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan, om en av revisorerna riktad 

anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida och om fullmäktige ska 

rikta egen anmärkning, samt vid behov Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beslutsmotivering.  

 

42 § om beredning av ansvarsprövning och revisorernas budget ändras till att gälla 

beredning av revisorernas budget och med följande lydelse: 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

 

45 § om expediering och publicering ändras i andra stycket till följande lydelse: 

Kommunens revisorer meddelas när upprättat protokoll finns att tillgå. 

47 § om presidiedialog tas bort och ingår i stället i 3 § om presidium – ordförande 

och vice ordförande. 

49 § om demokratiberedning ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Uppgiftsområdet är att verka för en utveckling av den demokratiska processen i 

kommunen och medborgarinflytandet samt arbeta för ett ökat valdeltagande. 

Demokratiberedningen bereder också de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 

fullmäktige ska avgöra. 

 

Ny § om ansvarig utgivare för webbsändningar med följande lydelse: 

Fullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningar av fullmäktiges 

sammanträden på kommunens webbplats. Förste vice ordförande är ersättare till 

ansvarig utgivare efter ordförande och andre vice ordförande är ersättare efter vice 

ordförande. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras enligt följande: 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande ändras i andra stycket till 

följande lydelse:  

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 

3 § om presidium – ordförande och vice ordförande kompletteras med följande: 

Presidiet har till uppgift att planera fullmäktiges arbete och aktiviteter, exklusive 
beslutsärenden, bland annat genom att förbereda och planera för debatter och 
informationer vid fullmäktiges sammanträden. 
 
Presidiet ska bevaka att ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt enligt 5 kap. 1 § KL behandlas av fullmäktige. 
 
Presidiet ska delta i planeringen för utbildningar av förtroendevalda. 
 
Inför de sammanträden då budgeten och årsredovisningen behandlas överlägger 
presidiet med partiernas gruppledare i fullmäktige om föredragningsordning och 
regler för debatten. Presidiet ansvarar även för att i övrigt ha regelbunden kontakt 
med gruppledarna. 
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med revisorerna.  
 
Presidiet ska minst två gånger per år ha överläggningar med kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören.  
 
Ordföranden ansvarar för att sammankalla till överläggningarna. 

 

15 § om ärenden och handlingar till sammanträdena ändras i fjärde stycket till 

följande lydelse: 

Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga för allmänheten digitalt på 

kommunens webbplats. 

16 § om allmänhetens frågestund ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras, se särskilda regler för allmänhetens frågestund, och låter kalla de 

förtroendevalda eller anställda hos kommunen samt de styrelseledamöter eller 

anställda hos de kommunala bolagen som behövs för att lämna upplysningar under 

frågestunden.  

 

I rubriken till 22 § om protokolljusterare tas hänvisningen till 5 kap. 61 § 

kommunallagen bort.  

 

40 § om uppföljning ändras i första stycket till följande lydelse: 
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När fullmäktige vill att verkställigheten av ett beslut ska följas upp ska det framgå 

av beslutet. Kommunstyrelsen eller annan nämnd ska för fullmäktige redovisa de 

beslut som verkställts liksom de beslut som ännu inte är verkställda, vilket sker i 

samband med årsredovisningen och vid mandatperiodens sista sammanträde. 

 

41 § om prövning av ansvarsfrihet och anmärkning kompletteras med följande: 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning. Beredningen innefattar att 

- inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse, 

- lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan, om en av revisorerna riktad 

anmärkning också ska framställas från fullmäktiges sida och om fullmäktige ska 

rikta egen anmärkning, samt vid behov Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

beslutsmotivering.  

 

42 § om beredning av ansvarsprövning och revisorernas budget ändras till att gälla 

beredning av revisorernas budget och med följande lydelse: 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 

 

45 § om expediering och publicering ändras i andra stycket till följande lydelse: 

Kommunens revisorer meddelas när upprättat protokoll finns att tillgå. 

47 § om presidiedialog tas bort och ingår i stället i 3 § om presidium – ordförande 

och vice ordförande. 

49 § om demokratiberedning ändras i fjärde stycket till följande lydelse: 

Uppgiftsområdet är att verka för en utveckling av den demokratiska processen i 

kommunen och medborgarinflytandet samt arbeta för ett ökat valdeltagande. 

Demokratiberedningen bereder också de ärenden inom sitt uppgiftsområde som 

fullmäktige ska avgöra. 

 

Ny § om ansvarig utgivare för webbsändningar med följande lydelse: 

Fullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för sändningar av fullmäktiges 

sammanträden på kommunens webbplats. Förste vice ordförande är ersättare till 

ansvarig utgivare efter ordförande och andre vice ordförande är ersättare efter vice 

ordförande. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Demokratiberedningen 

_____________________ 
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§ 239/2022   Dnr: KS 2022-474 

Reglemente för bygg- och miljönämnden samt upphävande av 

reglemente för plan- och byggnadsnämnden samt 

miljönämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt upprättat förslag. 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 

16 december 2021, § 220, upphör att gälla. 

Reglemente för miljönämnden, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 

2021, § 219, upphör att gälla. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, § 120, fattat beslut om den politiska 

organisationen för mandatperioden 2023-2026. Organisationen ändras bland annat 

på så sätt att miljönämnden och plan- och byggnadsnämnden slås ihop till en bygg- 

och miljönämnd. Vid s behandling i kommunstyrelsen den 25 maj 2022, § 89, 

beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att ändra 

reglementena för nämnderna utifrån förändringar av den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige ska ha behandlat eventuella förändringar av reglementena 

senast under december månad 2022. Med anledning härav behöver ett reglemente 

för bygg- och miljönämnden antas samtidigt som reglementena för nuvarande plan- 

och byggnadsnämnden samt miljönämnden upphävs.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt upprättat förslag. 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 

16 december 2021, § 220, upphör att gälla. 

Reglemente för miljönämnden, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 

2021, § 219, upphör att gälla. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 
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Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden förslår följande: 

Reglemente för bygg- och miljönämnden antas enligt upprättat förslag. 

Reglemente för plan- och byggnadsnämnden, antaget av kommunfullmäktige den 

16 december 2021, § 220, upphör att gälla. 

Reglemente för miljönämnden, antaget av kommunfullmäktige den 16 december 

2021, § 219, upphör att gälla. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Plan- och byggnadsnämnden 

Miljönämnden 

________________________ 
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§ 240/2022   Dnr: KS 2022-475 

Revidering av reglemente för socialnämnden, 

äldreomsorgsnämnden och kommunstyrelsen avseende flytt av 

pensionärsrådet och funktionshinderrådet samt namnändring 

till omsorgsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för kommunstyrelsen revideras i 16 §, Övriga uppgifter, på så sätt att 

kommunstyrelsen inte längre ansvarar för finansiering och ledning av Kommunala 

pensionärsrådet i Mark och Kommunala funktionshinderrådet i Mark, utan för 

trygghets- och säkerhetsrådet samt näringslivsrådet.  

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden och 

kompletteras med en ny 3 §, Övriga uppgifter, om att omsorgsnämnden även 

ansvarar för finansiering och ledning av pensionärsrådet.  

Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 3 §, Övriga uppgifter, 

kompletteras med att socialnämnden även ansvarar för finansiering och ledning av 

funktionshinderrådet samt att äldreomsorgsnämnden byts ut mot 

omsorgsnämnden. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Deltagande i beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) avstår från att delta i beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, § 120, fattat beslut om den politiska 

organisationen för mandatperioden 2023-2026. Organisationen ändras bland annat 

på så sätt att äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden och 

pensionärsrådet flyttas från kommunstyrelsen till omsorgnämnden och funktion-

hinderrådet från kommunstyrelsen till socialnämnden. Vid ärendets behandling i 

kommunstyrelsen den 25 maj 2022, § 89, beslutade kommunstyrelsen att 

kommundirektören får i uppdrag att ändra reglementena för nämnderna utifrån 

förändringar av den politiska organisationen. Kommunfullmäktige ska ha behandlat 

eventuella förändringar av reglementena senast under december månad 2022. Med 

anledning härav behöver ändring ske av reglemente för äldreomsorgsnämnden, 

socialnämnden och kommunstyrelsen. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för kommunstyrelsen revideras i 16 §, Övriga uppgifter, på så sätt att 

kommunstyrelsen inte längre ansvarar för finansiering och ledning av Kommunala 

pensionärsrådet i Mark och Kommunala funktionshinderrådet i Mark, utan för 

trygghets- och säkerhetsrådet samt näringslivsrådet.  

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden och 

kompletteras med en ny 3 §, Övriga uppgifter, om att omsorgsnämnden även 

ansvarar för finansiering och ledning av pensionärsrådet.  

Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 3 §, Övriga uppgifter, 

kompletteras med att socialnämnden även ansvarar för finansiering och ledning av 

funktionshinderrådet samt att äldreomsorgsnämnden byts ut mot 

omsorgsnämnden. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Deltagande i beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) anmäler att han avstår från att delta i beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Reglemente för kommunstyrelsen revideras i 16 §, Övriga uppgifter, på så sätt att 

kommunstyrelsen inte längre ansvarar för finansiering och ledning av Kommunala 

pensionärsrådet i Mark och Kommunala funktionshinderrådet i Mark, utan för 

trygghets- och säkerhetsrådet samt näringslivsrådet.  

Reglemente för äldreomsorgsnämnden ändrar namn till omsorgsnämnden och 

kompletteras med en ny 3 §, Övriga uppgifter, om att omsorgsnämnden även 

ansvarar för finansiering och ledning av pensionärsrådet.  

Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 3 §, Övriga uppgifter, 

kompletteras med att socialnämnden även ansvarar för finansiering och ledning av 

funktionshinderrådet samt att äldreomsorgsnämnden byts ut mot 

omsorgsnämnden. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 
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Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

______________________ 
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§ 241/2022   Dnr: KS 2022-476 

Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden och 

kommunstyrelsen avseende ansvar för folkhälsa 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden revideras i 3 § på så sätt att kultur- och 

fritidsnämndens uppgifter kompletteras med att ansvara för folkhälsa. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, § 120, fattat beslut om den politiska 

organisationen för mandatperioden 2023-2026. Organisationen ändras bland annat 

på så sätt att ansvaret för folkhälsan flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsnämnden. Vid s behandling i kommunstyrelsen den 25 maj 2022, § 89, 

beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att ändra 

reglementena för nämnderna utifrån förändringar av den politiska organisationen. 

Kommunfullmäktige ska ha behandlat eventuella förändringar av reglementena 

senast under december månad 2022. Med anledning härav behöver ändring ske av 

reglementet för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet för kommunstyrelsen 

innehåller ingen uttrycklig reglering om folkhälsa och behöver därför inte revideras. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 14 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden revideras i 3 § på så sätt att kultur- och 

fritidsnämndens uppgifter kompletteras med att ansvara för folkhälsa. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  
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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden revideras i 3 § på så sätt att kultur- och 

fritidsnämndens uppgifter kompletteras med att ansvara för folkhälsa. 

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört i den delen. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Kultur- och fritidsnämnden 

_______________________ 
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§ 242/2022   Dnr: KS 2022-221 

Prövning av fråga om kommunalt bidrag till enskild 

vägsamfällighetsförening 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas utan förslag till beslut.  

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har den 31 mars 2022, § 35, föreslagit att 

kommunstyrelsen ska pröva om ansökan från Ramsjöns samfällighetsförening 

uppfyller villkoren för att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut om bidrag enligt 

vad som anges i § 32 Kommunala bidrag för enskild väghållning. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Villkoren är inte uppfyllda för att bevilja Ramsjöns samfällighetsförening bidrag 

enligt § 32 Kommunala bidrag till enskild väghållning.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan 

förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Ramsjöns samfällighetsförening 

Teknik- och servicenämnden 

_____________________ 
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§ 243/2022   Dnr: KS 2022-313 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023–2026 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 2023–2026. 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med 

kommundirektören underteckna avtalet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad. 

Ärendet 

VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram förslag till nytt 

samverkansavtal om naturbruksutbildningar för perioden 2023–2026 för 

godkännande.  

Beslut ska meddelas Västra Götalandsregionen senast den 31 oktober 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 16 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 2023–2026. 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med 

kommundirektören underteckna avtalet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Marks kommun godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, 2023–2026. 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med 

kommundirektören underteckna avtalet. 
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Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad. 

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

Beslutsgång 

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

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

regionstyrelsen@vgregion.se  

Undertecknat avtal skickas i VGR:s bifogade svarskuvert 

Barn- och utbildningsnämnden 

_________________________ 
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§ 244/2022   Dnr: KS 2022-367 

Förlängning av inriktningsdokument ungdomsmottagning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förlängningen av ”Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2022” godkänns, dock längst till och med 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Direktionen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom en 

förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra 

Götaland och rekommenderar i beslut daterat 2022-06-03 medlemskommunerna 

att göra detsamma.  

 

Kommunernas beslut meddelas kommunalförbundet senast 2022-11-30. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 21 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förlängningen av ”Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2022” godkänns, dock längst till och med 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Förlängningen av ”Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 

2018-2022” godkänns, dock längst till och med 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

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

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund på info@borasregionen.se 

________________________ 
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§ 245/2022   Dnr: KS 2022-493 

Ansökan om sponsring hösten 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om sponsring från Popcronkraft Ideell Förening, 

hösten 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Enligt kommunens riktlinjer för samarbete kring marknadsföring – sponsring, har 

föreningar, organisationer eller enskilda utövare möjlighet att ansöka om sponsring 

från kommunen med syfte att stärka kommunens varumärke.  

Enligt ett förtydligande regelverk finns två ansökningsperioder under året. Under 

den period som hade stoppdatum den 31 augusti inkom en ansökan. I en ansökan 

daterad 30 augusti 2022 föreslår Popcronkraft Ideell Förening om sponsring om  

450 000 kronor. 

Förvaltningen bedömer inte att den verksamhet föreningen söker medel för skulle 

bidra med motsvarande ekonomiskt värde till kommunen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om sponsring från Popcronkraft Ideell Förening, 

hösten 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om sponsring från Popcronkraft Ideell Förening, 

hösten 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Popcronkraft Ideell Förening 

______________________ 
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§ 246/2022   Dnr: KS 2022-392 

Resultat av lönekartläggning 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen noterar informationen om lönekartläggning 2021.  

Den totala kostnaden för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna som framkommit 

i kartläggningen uppgår totalt till 11 700 000 kronor. Dessa osakliga löneskillnader 

ska, enligt diskrimineringslagstiftningen, åtgärdas inom tre år.  

I 2022 års budget finns avsatt 3 000 000 kronor för detta ändamål. Dessa medel 

fördelas med 2 400 000 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden, 100 000 

kronor till socialnämnden och 400 000 kronor till äldreomsorgsnämnden.   

Finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för särskilda lönesatsningar 

under gemensamma verksamhetsposter.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Utifrån lönekartläggningen som genomförts i år har vissa osakliga löneskillnader  

framkommit. Enligt diskrimineringslagstiftningen ska kostnadsberäkning tas fram  

och de osakliga löneskillnaderna ska rättas till inom tre år. Kostnadsberäkningen  

visar att det krävs 11 700 000 kronor för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna.  

Det finns 3 000 000 kronor avsatta till detta 2022 och nedan föreslås hur dessa  

fördelas. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen om lönekartläggning 2021.  

Den totala kostnaden för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna som framkommit 

i kartläggningen uppgår totalt till 11 700 000 kronor. Dessa osakliga löneskillnader 

ska, enligt diskrimineringslagstiftningen, åtgärdas inom tre år.  

I 2022 års budget finns avsatt 3 000 000 kronor för detta ändamål. Dessa medel 

fördelas med 2 400 000 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden, 100 000 

kronor till socialnämnden och 400 000 kronor till äldreomsorgsnämnden.   

Finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för särskilda lönesatsningar 

under gemensamma verksamhetsposter.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

HR-specialist Agnetha Demker redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  

Kommunstyrelsen noterar informationen om lönekartläggning 2021.  

Den totala kostnaden för att åtgärda de osakliga löneskillnaderna som framkommit 

i kartläggningen uppgår totalt till 11 700 000 kronor. Dessa osakliga löneskillnader 

ska, enligt diskrimineringslagstiftningen, åtgärdas inom tre år.  

I 2022 års budget finns avsatt 3 000 000 kronor för detta ändamål. Dessa medel 

fördelas med 2 400 000 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden, 100 000 

kronor till socialnämnden och 400 000 kronor till äldreomsorgsnämnden.   

Finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för särskilda lönesatsningar 

under gemensamma verksamhetsposter.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

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

och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

______________________ 
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§ 247/2022   Dnr: KS 2022-370 

Remissvar till rapporten Översyn av lokala säkerhetsnämnder 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Remissvar skickas enligt upprättat förslag (KS 2022-370-3). 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad.  

Ärendet 

På uppdrag av Miljödepartementet har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tagit fram 

en rapport som ser över de lokala säkerhetsnämnderna. Marks kommun är en av 

remissinstanserna då kommunen finns representerad i den lokala 

säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Remissvar ska ha kommit in till 

Miljödepartementet senast den 31 oktober 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 22 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Remissvar skickas enligt upprättat förslag (KS 2022-370-3). 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Remissvar skickas enligt upprättat förslag (KS 2022-370-3). 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut och förklarar paragrafen omedelbart 

justerad.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Miljödepartementet 

_______________________ 
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§ 248/2022   Dnr: KS 2013-389 212 

Utställning av fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst 

Arbetsutskottets beslut 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst godkänns för utställning med 

följande ändringar i det upprättade förslaget: 

I Sätila tas område B02, B05 och S02 bort. 

I Hyssna tas område B10 bort. 

I Hajom B30 ändras området så att skyddsavstånd till djurenhet i söder säkerställs. 

I Almered B40 (södra området närmast Sätila) ändras området så att 

skyddsavstånd till djurenhet i väster säkerställs. 

Reservation 

Lars-Inge Andersson (KD) och Tomas Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till 

för förmån för Lars-Inge Anderssons (KD) förslag.  

Ärendet 

Förslag till utställningshandling för fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst 

är framtagen enligt översiktsplanens beslutade fördjupningsområde för nordvästra 

delen av Marks kommun. (ÖP del 1, kap 4:2, Nya fördjupningar (FÖP) samt figur 

4:1.) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade hösten 2018, § 165/2018, att skicka ut 

förslag till fördjupad översiktsplan FÖP Mark Nordväst på samråd enligt PBL 3 kap 

8§, 5 november 2018 till och med 7 januari 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade hösten 2019, § 214/2019, att godkänna 

samrådsredogörelsen och att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 

utställningshandling. 

Information om utställningshandlingen bereddes för kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 9 juni 2021, § 212/21. 

Det finns nu ett färdigt utställningsförslag och därmed vill förvaltningen få 

arbetsutskottets godkännande att gå på utställning för att ta nästa steg i 

processen.  

Ärendets behandling 

Vid arbetsutskottets sammanträde den 28 september 2022 blev ärendet bordlagt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 14 september 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
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Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst godkänns för utställning enligt 

upprättat förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark 

Nordväst godkänns för utställning enligt upprättat förslag. 

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lars-Inge Anderssons (KD) förslag.  

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark 

Nordväst godkänns för utställning med följande ändringar i det upprättade 

förslaget: 

I Sätila tas område B02, B05 och S02 bort. 

I Hyssna tas område B10 bort. 

I Hajom B30 ändras området så att skyddsavstånd till djurenhet i söder säkerställs. 

I Almered B40 (södra området närmast Sätila) ändras området så att 

skyddsavstånd till djurenhet i väster säkerställs. 

Niklas Herneryd (L) och Ulf Dahlberg (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lars-Inge Anderssons (KD) förslag mot Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag, och finner att arbetsutskottet antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Votering begärs och verkställs. 

Följande beslutsgång godkänns:  

Ja-röst för bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Nej-röst för bifall till Lars-Inge Anderssons (KD) förslag.  

Med 3 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att arbetsutskottet antar Lena 

Ferm Hanssons (C) förslag.  

Reservation 

Lars-Inge Andersson (KD) och Tomas Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till 

för förmån för Lars-Inge Anderssons (KD) förslag. 
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Omröstningslista finns i början av protokollet.  

Beslut skickas till 

-   

__________________ 
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§ 249/2022    

Kommundirektören informerar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar arbetsutskottet om 

följande:  

Rekrytering av socialchef pågår. 

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar Mark Pride den 10–14 oktober. 

Kommundirektören invigningstalar den 10 oktober.  

Den 13–14 oktober är det kommunchefsmöte i Boråsregionen som kommer att 

träffa representanter för kommunchefsnätverket i Skaraborg för utbyte och dialog.  

Kommundirektören genomför verksamhetsbesök löpande och under förra veckan 

besöktes Ung i Mark och Kaskad.  

Den 27 oktober arrangeras kombinerad presidie- och chefsdag med temat 

"Innovation & Förnyelse" som är ett samarbete med Marknäringsdagen - 

näringslivsdag 2022.  

Den 28 oktober fortsätter ”Förenkla – helt enkelt” med en fördjupningsdag. 

Den 8 november kommer Marks kommun att möta Trafikverket för dialog. 

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 

-   

________________ 

 


