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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-10-26 

Tid:   Onsdagen den 26 oktober klockan 11.40 – 13:20. Paus 12.38 

– 13.00. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, Boråsvägen 40 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg  

 (S) Helen Eriksson 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (KD) Glenn Glansin 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Pauli Kuitunen 

(V) Arthur Thiry 

(C) Stefan Brunander 

(M) Tomas Johansson §§ 256 - 260 

(SD) Mikael Ljunggren 

  

 Tjänstepersoner 

 Lars Landrö Utredare och sekreterare §§ 256 - 261 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§§ 256 - 261 

 Victoria Bengtsson Enhetschef 

samhällsutvecklings-

enheten 

§ 257 

 Elin Berg Planarkitekt § 257 

 Maria Sivedal Utredare § 259 

 Marita Haglund  Verksamhetscontroller § 260 

    

    

    

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-11-01 
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Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 256 - 261 

Lars Landrö 

Ordförande 

Ulf Dahlberg (S) 

Justerande 

Tomas Ekberg (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2022-10-26, §§ 256 - 261 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-11-02 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-11-24 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 256 

Revidering av bostadsförsörjningsprogram § 257 

Svar på medborgarförslag om varningsskylt vid Helsjövägen § 258 

Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland § 259 

Planeringsförutsättningar för Budget 2024–2027 § 260 

Biträdande kommundirektör informerar § 261 
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§ 256/2022    

Fastställande av ärendelistan och presentation 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Dagens sammanträde 

Alla ledamöter och ersättare presenterar sig för varandra. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendelistan kan fastställas, och finner att så sker. 

 

___________________ 
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§ 257/2022   Dnr: KS 2022–271 

Revidering av bostadsförsörjningsprogram 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Det reviderade Bostadsförsörjningsprogrammet 2022–2030 antas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram revideras och antas varje mandatperiod. 

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att belysa behovet av bostäder i 

kommunen. Ett reviderat bostadsförsörjningsprogram för perioden 2022–2030 har 

tagits fram. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett verktyg för kommunen att prioritera vilka 

bostadsprojekt som ska genomföras inom två utbyggnadsetapper under 2022–

2030. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg för långsiktig 

planering av nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet är också ett 

underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av vägar, 

vatten- och avloppsledningar, annan kommunal infrastruktur och service samt 

befolkningsprognoser. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 17 oktober 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Det reviderade Bostadsförsörjningsprogrammet 2022–2030 antas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Elin Berg och enhetschef samhällsutvecklingsenheten Victoria 

Bengtsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras. Lena Ferm Hansson (C) föreslår att alla tätorter i alla 

kommundelar märks ut på kartan, på samma sätt som huvudorterna. Förvaltningen 

tar med detta som en redaktionell förändring. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Det reviderade Bostadsförsörjningsprogrammet 2022–2030 antas. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och bolag 

_____________________ 
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§ 258/2022   Dnr: KS 2022–317 

Svar på medborgarförslag om varningsskylt vid Helsjövägen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Helsjövägen är en statligt ägd väg. Marks kommun kan därför inte sätta upp skyltar 

längs med vägen.  

Kommunen har återkommande möten med Trafikverket där teman som skyltning 

tas upp. Kommunens representanter kommer att lyfta önskemålet om att sätta upp 

en varningsskylt vid Helsjövägen på nästkommande möte med Trafikverket. 

Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Marks kommun den 15 maj 2022. Förslagsställaren 

föreslår att en varningsskylt sätts upp för lång/skarp kurva på Helsjövägen cirka 800 

meter från Helsjön mot Horred då det är en olycksdrabbad kurva. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 oktober 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Helsjövägen är en statligt ägd väg. Marks kommun kan därför inte sätta upp skyltar 

längs med vägen.  

Kommunen har återkommande möten med Trafikverket där teman som skyltning 

tas upp. Kommunens representanter kommer att lyfta önskemålet om att sätta upp 

en varningsskylt vid Helsjövägen på nästkommande möte med Trafikverket. 

Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Utredaren Lars Landrö redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Helsjövägen är en statligt ägd väg. Marks kommun kan därför inte sätta upp skyltar 

längs med vägen.  
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Kommunen har återkommande möten med Trafikverket där teman som skyltning 

tas upp. Kommunens representanter kommer att lyfta önskemålet om att sätta upp 

en varningsskylt vid Helsjövägen på nästkommande möte med Trafikverket. 

Medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

Samhällsutvecklingsenheten  

_________________________ 
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§ 259/2022   Dnr: KS 2022–321 

Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendet 

Boråsregionen har översänt förslag till att förlänga Handlingsplan för psykisk hälsa i 

Västra Götaland 2023–2024 till medlemskommunerna för beslut. Handlingsplanen 

antogs under 2017 för perioden 2018–2020 och förlängdes efter en fördjupad 

analys till att gälla till och med 2022.  

Boråsregionen ska meddelas beslut senast den 30 november 2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 oktober 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Dagens sammanträde 

Utredaren Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se  

Barn- och utbildningsnämnden  
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Socialnämnden  

Äldreomsorgsnämnden 

_____________________ 
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§ 260/2022   Dnr: KS 2022–536 

Planeringsförutsättningar för Budget 2024–2027 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med 

Planeringsförutsättningar för Budget 2024–2027. 

Ärendet 

Från och med Budget 2024–2027 arbetar kommunkoncernen med en ny 

budgetprocess, vilket kommunfullmäktige beslutade i juni 2022. Starten på 

kommande budgetprocess är att kommunstyrelsen beslutar om 

planeringsförutsättningar. Planeringsförutsättningarna innehåller den politiska 

inriktningen i form av bland annat vision, mål och styrdokument. De innehåller 

också ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet samt tidsplan. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 13 oktober 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med 

Planeringsförutsättningar för Budget 2024–2027. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med 

Planeringsförutsättningar för Budget 2024–2027. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

- 

_____________________ 
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§ 261/2022   

Biträdande kommundirektör informerar 

                                                        

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén informerar arbetsutskottet om anställning 

av ny chef för socialförvaltningen.  

Den nya chefen för socialförvaltningen, Susanne Åhman, introducerar sig för 

arbetsutskottet och önskas välkommen till Marks kommun. 

 

_______________________ 

 


