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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-12-07 

Tid:   Onsdagen den 7 december, kl. 08:30 – 12:15. Paus kl 10:00 – 

10:15. 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset i Kinna 

Beslutande:  (S) Ulf Dahlberg 

 (S) Pauli Kuitunen, tjänstgör för Helen Eriksson (S) 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (SD) Glenn Glansin 

   

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(V) Arthur Thiry 

(M) Tomas Johansson 

(SD) Mikael Ljunggren 

  

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund Andreasson* Kommundirektör § 303-309 

 Karin Hydén Biträdande 

kommundirektör 

§ 303-312 

 Erika Hurtig* Kanslichef § 303-312 

 Catarina Modin Nämndsekretera

re 

§ 303-312 

 Matilda Johansson Skydd- och 

säkerhetschef 

§ 304 

 Marita Haglund Verksamhetscont

roller 

§ 310 

 Kristian Johansson Ekonomichef § 310 

 Rasmus Torngard* 

 

*deltar digitalt 

Förvaltningschef 

kultur- och fritid 

§ 311 

  

Utses att justera: Tomas Ekberg (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2022-12-08, kl 15:00 
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Underskrifter: 

Sekreterare  § 303-312 

Catarina Modin 

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 

2022-12-07, § 303-312 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-12-09 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-12-31 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Catarina Modin 

  



Sida 4(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-12-07   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning   

Fastställande av ärendelistan § 303 

Lägesorientering civil beredskap § 304 

Reparation av arbetskläder § 305 

Tvist med tidigare entreprenör § 306 

Fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst – fråga om 

handlingar 

§ 307 

Anmälan mot Plan- och byggnadsnämnden § 308 

Ansvarsförsäkring för medarbetare § 309 

Avstämning av nämndplan 2023 § 310 

Insatsområden 2023-2024 Bästa barnkommun § 311 

Mångfalds- jämlikhets och tillgänglighetsstipendiet 2022 § 312 
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§ 303/2022    

Fastställande av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan: 

- Reparation av arbetskläder 

- Anmälan mot Plan- och byggnadsnämnden 

- Tvisten med Remondis 

- Fördjupad översiktsplan Mark Nordväst – fråga om handlingar 

- Ansvarsförsäkring för medarbetare 

Ärendelistan fastställs. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) anmäler fråga om reparation av arbetskläder samt fråga om 

ansvarsförsäkringar för medarbetare 

Tomas Johansson (M) anmäler fråga om handlingar i ärendet Fördjupad 

översiktsplan Mark Nordväst samt fråga om anmälan mot Plan- och 

byggnadsnämnden 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande att följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Reparation av arbetskläder 

- Anmälan mot Plan- och byggnadsnämnden 

- Tvisten med Remondis 

- Fördjupad översiktsplan Mark Nordväst – fråga om handlingar 

- Ansvarsförsäkring för medarbetare 

Förslaget antas. 

________ 
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§ 304/2022   Dnr: KS 2022-623 

Lägesorientering civil beredskap 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

 

Ärendet 

Information om kommunens arbete med: 

• Risk- och sårbarhetsanalys 

• Kontinuitetshantering 

• Styrel 

• Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen under höjd beredskap 

• Risker med att sprida känslig information eller information som kan försvåra 

för kommunen att upprätthålla samhällets funktionalitet om informationen 

hamnar i orätta händer 

• Ett urval av pågående samverkan och samarbeten för att stärka vår förmåga 

och motståndskraft 

• Planerade utbildningar och övningar för kommunstyrelsen under 

mandatperioden 2023-2026 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

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

sker.  

Beslut skickas till 

-   

________ 
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§ 305/2022   Dnr: KS 2021-501 

Reparation av arbetskläder 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) lyfter frågan om reparation av arbetskläder och om det vid 

hanteringen av återremissen i ärendet kan tas hänsyn till att kommunstyrelsen inte 

bör lägga in medskick till barn- och utbildningsnämnden som de kan uppfatta ska 

hanteras i egen nämndplan. 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén informerar om att man kommer ta hänsyn 

till det i det fortsatta arbetet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan notera informationen i frågan 

och finner att så sker. 

________ 
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§ 306/2022    

Tvist med tidigare entreprenör 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) lyfter frågan om tvisten med tidigare entreprenören för insamling 

av hushållsavfall och hur ersättningen för motpartens rättegångskostnader ska 

finansieras. 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson informerar om det pågående 

arbetet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan notera informationen i frågan 

och finner att så sker. 

________ 
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§ 307/2022   Dnr: KS 2013-389 212 

Fördjupad översiktsplan för Mark Nordväst – fråga om 

handlingar 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) lyfter frågan om handlingarna avseende Fördjupad 

översiktsplan för Mark Nordväst.  

Handlingarna och även remisstiden diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan notera informationen och finner 

att så sker. 

________ 
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§ 308/2022   

Anmälan mot Plan- och byggnadsnämnden 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

 

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) lyfter frågan om anmälan mot Plan- och byggnadsnämnden 

och hur det kan hanteras. 

Kommundirektör Lillemor Berglund Andreasson samt Ulf Dahlberg (S) svarar på 

frågan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan notera informationen och finner 

att så sker. 

________ 
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§ 309/2022     

Ansvarsförsäkring för medarbetare 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Arthur Thiry (V) tar upp frågan om ansvarsförsäkring för medarbetare och politiker 

men även försäkringar över lag och ser gärna att arbetsutskottet får en samlad bild 

av försäkringsskyddet. 

Frågan diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan notera informationen och finner 

att så sker. 

________ 
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§ 310/2022   Dnr: KS 2022-55 

Avstämning av nämndplan 2023 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med 

nämndplan 2023-2024. 

Ärendet 

I nämndplanen tydliggörs kommunstyrelsens planering för genomförandet av 

fullmäktiges uppdrag. Utifrån nämndplanen fastställer sedan kommundirektören en 

verksamhetsplan. Kommunfullmäktige beslutar budgeten i december och nämnder 

och styrelser ska besluta nämndplan/affärsplan under januari 2023.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 november 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det fortsatta arbetet med 

nämndplan 2023-2024. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning i det 

fortsatta arbetet med nämndplan 2023-2024. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

-   

________ 
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§ 311/2022   Dnr: KS 2022-629 

Insatsområden 2023-2024 Bästa barnkommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommundirektören får under budgetåren 2023–2024 disponera upp till 2,5 mnkr 

årligen ur kommunstyrelsens medel för ”Bästa barnkommun” för insatser i linje 

med inriktningarna i Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier, i 

syfte att verka mot det kommunövergripande målet Bästa barnkommun. 

Uppföljning sker löpande i samband med ordinarie uppföljningsrapporter. 

Slutredovisning sker vid budgetperiodens slut (2024). 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer 

budgetförslaget. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I budget 2022–2023 (KF § 190/2021) beslutades att Bästa barnkommun blir ett av 

två kommunövergripande mål. Målets fokus är att alla grundskoleelever ska uppnå 

fullföljda studier. I den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–

2030 anges fullföljda studier som en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar, samt att 

förutsättningar att klara skolan påverkas av olika bakgrundsfaktorer, varför insatser 

behöver riktas mot att utjämna skillnader. 

Förvaltningarnas samlade bild är att det finns jämlikhetsutmaningar i Marks 

kommun inom skola, fritid och livsvillkor. Resultaten på dessa områden samvarierar 

också tydligt med varandra. Hälsan är sämre, och skolresultat och fritidsaktivitet är 

lägre inom vissa grupper och områden i Marks kommun. 

I syfte att möta Marks kommuns utmaningar bland barn och ungdomar, har ett 

antal förslag på viktiga insatsområden identifierats. Prioriterade inriktningar inom 

Kraftsamling fullföljda studier samt den lokala nulägesbilden har varit vägledande 

vid identifiering. Insatsområdena handlar om att stärka föräldraskapet, främja 

läsning och språkutveckling, främja skolnärvaro och förebygga hemmasittande, 

främja en meningsfull tillvaro i skola och fritid, samt att utveckla delaktighet och 

inflytande. 

För att arbeta utjämnande och ge bättre effekt behöver insatser för de grupper där 

utmaningarna är störst prioriteras. Precisering och prioritering av målgrupper utgår 

från aktuella underlag och analyser av bakgrundsfaktorer. 

Syftet med insatsområdena är att vid periodens slut ha uppnått varaktiga 

förändringar för spridning i organisationen, samt underlag för eventuella beslut om 

förändrad inriktning eller liknande. 
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En arbetsstruktur föreslås där kommunstyrelse beslutar om övergripande inriktning 

och budget och kommundirektör beslutar om respektive insatsområdes inriktning 

och budget, över en tidsperiod på två år. Ansvariga för respektive insatsområde 

utformar därefter insatser som följs upp löpande. På så vis kan olika aktiviteter 

testas för att undersöka vad som får bäst effekt, utan att ändra övergripande 

inriktning och mål. 

Förslaget innebär minskad detaljstyrning från politik och kommunledning, och ger 

verksamheterna bättre planeringsförutsättning och större handlingsutrymme för 

innovation. En systematisk uppföljning ger samtidigt möjlighet att följa upp 

arbetets resursutnyttjande och resultat regelbundet. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 2 december 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommundirektören får under budgetåren 2023–2024 disponera upp till 2,5 mnkr 

årligen ur kommunstyrelsens medel för ”Bästa barnkommun” för insatser i linje 

med inriktningarna i Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier, i 

syfte att verka mot det kommunövergripande målet Bästa barnkommun. 

Uppföljning sker löpande i samband med ordinarie uppföljningsrapporter. 

Slutredovisning sker vid budgetperiodens slut (2024). 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för 

ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ulf Dahlberg (S) föreslår att beslutet gäller under förutsättning att 

kommunfullmäktige fastställer budgetförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Kommundirektören får under budgetåren 2023–2024 

disponera upp till 2,5 mnkr årligen ur kommunstyrelsens medel för ”Bästa 

barnkommun” för insatser i linje med inriktningarna i Västra Götalandsregionens 

kraftsamling fullföljda studier, i syfte att verka mot det kommunövergripande målet 

Bästa barnkommun. 

Uppföljning sker löpande i samband med ordinarie uppföljningsrapporter. 

Slutredovisning sker vid budgetperiodens slut (2024). 
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Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer 

budgetförslaget. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder och styrelser 

_______________________ 
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§ 312/2022   Dnr: KS 2022-26 

Mångfalds-,  jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2022 

Arbetsutskottets beslut 

För första gången väljer kommunstyrelsens arbetsutskott att dela priset för 

mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet 2022 mellan två stipendiater; 

Kicki Staffas och Trygg i beredskap med följande motiveringar: 

Kicki Staffas har under många år arbetat med målet ”Ett samhälle för alla”. Det har 

aldrig varit att hon satt sig i främsta rummet utan det handlar alltid om att alla med 

olika funktionsvariationer ska uppnå kommunens devis om ”Ett Gott Liv”. 

I början av mars togs de första ukrainaflyktingarna emot i Fritsla. Då hade 

föreningen Trygg i Beredskap med Peter Branshöj i spetsen redan ordnat så att den 

f d vårdcentralen kunde välkomna dem till redan färdiginredda rum. Detta, ihop 

med fantastiska insatser av empatiska medmänniskor gjorde, att i Marks kommun 

hade vi fått igång ett av de allra första fungerande flyktingboendena i vårt land, nu 

när kriget slagit till mot Ukraina. 

Stipendiebeloppet på totalt 10 000 kronor belastar kommunfullmäktiges budget. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 70, beslutat att inrätta ett 

pris/stipendium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer 

eller enskilda personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, 

främlingskap eller diskriminering i alla former.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury och utser stipendiat som tilldelas 

10 000 kronor.  

Stipendiet offentliggörs och delas ut i samband med kommunfullmäktiges 

sammanträde i december.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 15 november 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser 2022 års stipendiat.  

Stipendiebeloppet på 10 000 kronor belastar kommunfullmäktiges budget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut.  
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Dagens sammanträde 

Kanslichef Erika Hurtig redogör för ärendet som diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) med instämmande av Lena Ferm Hansson (C), Glenn Glansin 

(SD) och Pauli Kuitunen (S) föreslår att stipendiet tillfaller Kicki Staffas och Trygg i 

beredskap med Peter Branshöj i spetsen med följande motiveringar: 

Kicki Staffas har under många år arbetat med målet Ett samhälle för alla. Det har 

aldrig varit att hon satt sig i främsta rummet utan det handlar alltid om att alla med 

olika funktionsvariationer ska uppnå kommunens devis om ”Ett Gott Liv”. 

I början av mars togs de första ukrainaflyktingarna emot i Fritsla. Då hade 

föreningen Trygg i Beredskap med Peter Branshöj i spetsen redan ordnat så att den 

f d vårdcentralen kunde välkomna dem till redan färdiginredda rum. Detta, ihop 

med fantastiska insatser av empatiska medmänniskor gjorde, att i Marks kommun 

hade vi fått igång ett av de allra första fungerande flyktingboendena i vårt land, nu 

när kriget slagit till mot Ukraina. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Ekbergs (M) med fleras 

förslag om att stipendiet delas och tillfaller Kicki Staffas samt Trygg i beredskap 

med följande motiveringar: 

Kicki Staffas har under många år arbetat med målet Ett samhälle för alla. Det har 

aldrig varit att hon satt sig i främsta rummet utan det handlar alltid om att alla med 

olika funktionsvariationer ska uppnå kommunens devis om ”Ett Gott Liv”. 

I början av mars togs de första ukrainaflyktingarna emot i Fritsla. Då hade 

föreningen Trygg i Beredskap med Peter Branshöj i spetsen redan ordnat så att den 

f d vårdcentralen kunde välkomna dem till redan färdiginredda rum. Detta, ihop 

med fantastiska insatser av empatiska medmänniskor gjorde, att i Marks kommun 

hade vi fått igång ett av de allra första fungerande flyktingboendena i vårt land, nu 

när kriget slagit till mot Ukraina. 

Stipendiebeloppet på totalt 10 000 kronor belastar kommunfullmäktiges budget. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

- 

________ 

 

 


