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 Kommunstyrelsen 
 2020-06-15 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 08.30-
12.25. 
Paus klockan 09.20-09.30. Ajournering klockan 11.55-12.05.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Jessica Rodén 
 S Arvid Eklund tjänstgör för Anita Lomander 
 S Christopher Thorsson 
 C Leif Sternfeldt §§ 119, 121-139 
 C Stefan Brunander §§ 119, 121-139 
 C Lena Ferm Hansson 
 L Niklas Herneryd 
 M Tomas Johansson 
 M  Tomas Ekberg §§ 119, 121-139 
 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Anders Lindahl §§ 119, 

121-139 
 S Efkan Üstündag tjänstgör för Mattias Krantz (SD) 
 SD Glenn Glansin 
 V Arthur Thiry 
 KD Lars Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell 
 S Peter Landgren tjänstgör för Stefan Brunander (C) § 120 
 C Gisella Olsson tjänstgör för Leif Sternfeldt § 120 
 V Karin Jageby tjänstgör för Tomas Ekberg (M) § 120 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Peter Landgren §§ 119, 121-139 
 C Gisella Olsson §§ 119, 121-139 
 V Karin Jageby §§ 119, 121-139 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare §§ 119 – del av § 

136 
  Anna Brogren, nämndsekreterare  
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 122-123, 130-131 
  Maria Sivedal, utredare §§ 124-126 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 125-129 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 125-127 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och serviceförvalt-

ningen §§ 129, 132 
  Lena Arvidsson, redovisningschef § 132 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 120-121, 133-136 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 133-134, 136 
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  Erik Glansin, projektledare § 129 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 128-133-

136 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 130 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 29 juni 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  § 119-139 
  Ellen Player Pellby § 119-135 
     
 Sekreterare    
  Anna Brogren  136-139 
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg  119-139 
     
 Justerande   119-139 
 Tomas Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 119-139 
 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-06-29 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-07-21 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 119 
  
Avgifter enligt Livsmedelslagen och Miljöbalken med avseende på 
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020 

§ 120 

  
Svar på medborgarförslag om sommarlovskort § 121 
  
Förbundsordning Tolkförmedling Väst § 122 
  
Förändring av socialnämndens reglemente avseende hyresgarantier § 123 
  
Svar på motion om kvalificerade fältassistenter (V) § 124 
  
Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige § 125 
  
Översyn av styrdokument beslutade av kommunstyrelsen § 126 
  
Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2019 § 127 
  
Förslag till revidering av taxor och avgifter inom mark- och exploa-
teringsområde 

§ 128 

  
Månadsrapport till kommunstyrelsen § 129 
  
Verksamhet i krisledningsnämnden avseende Covid-19 § 130 
  
Deltagande på distans vid sammanträden för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

§ 131 

  
Komplettering av återrapportering gällande genomlysning av 
investeringsprojekt 

§ 132 

  
Svar på remiss om Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara 
resor i Västra Götaland 

§ 133 

  
Svar på remiss om Målbild Tåg 2028 § 134 
  
Efterlysning av ärende som behandlar enprocentregeln vid konst-
närlig utsmyckning 

§ 135 

  
Beställning av projektering av nytt resecentrum i Kinna § 136 
  
Tillgänglighetsanpassning av bro § 137 
  
Anmälan av delegationsbeslut § 138 
  
Meddelanden § 139 
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§ 119/2020   

Förändring av ärendelistan  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Svar på medborgarförslag om sommarlovskort. 
- Tillgänglighetsanpassning av bro. 
- Efterlysning av ärende som behandlar enprocentregeln vid konstnärlig ut-

smyckning. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden anmäler extra ärende om svar på medborgarförslag om sommar-
lovskort. 
 
Karin Jageby (V) anmäler två extra ärenden: tillgänglighetsanpassning av bro 
samt efterlysning av ärende som behandlar enprocentregeln vid konstnärlig 
utsmyckning.  
 
Ordföranden föreslår att ärendena tillförs ärendelistan, och finner att förslaget 
antas. 

_______________ 
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§ 120/2020 Dnr 2020-337 044  

Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på  
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
50 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälsoskydd. Övriga tillsyns- 
avgifter enligt miljöbalken debiteras enligt tidigare beslut av komunfullmäk-
tige § 194/2019. 
 
Den ekonomiska konsekvensen för miljönämnden hanteras i bokslutet.  
 
Undantag från avgiftsbefrielserna görs för arbete med befogade klagomål, 
mertidsuttag och tid för förelägganden och annat sanktionsarbete om företa-
garen inte sköter sig, arbete med köldmedierapporter m.m. Samma gäller 
också för prövning av inkommande ärenden exempelvis tillståndsansökningar, 
anmälningar eller andra ärenden som behöver prövas. 
 
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lisa Dahlberg    Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Marks kommun har i likhet med Sverige som nation; och globalt sett världen 
som helhet, drabbats av en pandemi med en smittspridning av ett coronavirus 
som ger sjukdomen covid-19. Detta har fått och får fortsatt stora effekter på 
människors hälsa och livssituation och som en av många negativa effekter av 
sjukdomsspridningen så slår detta hårt mot många företagare. 
 
I Marks kommun finns en politisk uttalad vilja att försöka stötta kommunens 
företagare på ett så bra sätt som möjligt i detta uppkomna läge. 
Med det som utgångspunkt har fick kommundirektören den 2020-05-07 i upp-
drag från kommunstyrelsen att utreda möjligheten att justera livsmedels- och 
miljöbalkstaxan för att hjälpa utsatta företag kopplat till Covid-19 pandemin.  
 
Ärendet har utretts av miljöenheten.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information i ärendet den 3 juni 
2020, § 154. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 juni 2020, § 
165, där följande föreslås: 
 
50 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälsoskydd. Övriga tillsyns- 
avgifter enligt miljöbalken debiteras enligt tidigare beslut av komunfull- 
mäktige § 194/2019. 
 
Jäv 
Stefan Brunander (C), Tomas Ekberg (M), Leif Sternfeldt (C), och Pär-Erik Jo-
hansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
 
För Stefan Brunander (C) tjänstgör Peter Landgren (S), för Tomas Ekberg (M) 
tjänsgör Karin Jageby (V), för Leif Sternfeldt (C) tjänstgör Gisella Olsson (C). 
För Pär-Erik Johansson (M) finns ingen ersättare.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut  
Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M) och Glenn Glansin (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
50 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälsoskydd. Övriga tillsyns- 
avgifter enligt miljöbalken debiteras enligt tidigare beslut av komunfullmäk-
tige § 194/2019. 
 
Den ekonomiska konsekvensen för miljönämnden hanteras i bokslutet.  
 
Undantag från avgiftsbefrielserna görs för arbete med befogade klagomål, 
mertidsuttag och tid för förelägganden och annat sanktionsarbete om företa-
garen inte sköter sig, arbete med köldmedierapporter m.m. Samma gäller 
också för prövning av inkommande ärenden exempelvis tillståndsansökningar, 
anmälningar eller andra ärenden som behöver prövas. 
 
Beslutet gäller företag och föreningar, inte kommunala verksamheter.  
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 121/2020 Dnr 2019-499 531  

Svar på medborgarförslag om sommarlovskort 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun har inte budgeterat för att erbjuda ungdomar i årskurs 7-9  
eller någon annan åldersgrupp fria sommarlovskort under sommaren 2020. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att Marks kommun ska besluta att erbjuda ett gratis 
sommarlovskort till alla ungdomar i årskurs 7-9 för sommaren 2020. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 maj 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 juni 2020, § 
170, där följande föreslås: 
 
Marks kommun har inte budgeterat för att erbjuda ungdomar i årskurs 7-9  
eller någon annan åldersgrupp fria sommarlovskort under sommaren 2020.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 

________________ 
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§ 122/2020 Dnr 2019-779 106  

Förbundsordning Tolkförmedling Väst  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Marks kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Tolkförmedling Väst har arbetat fram förslag till ny förbundsordning till följd 
av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. Direktionen har den 
27 mars 2020 beslutat att anta förslaget och översänt förslaget till befintliga 
medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 
respektive fullmäktige senast den 30 september 2020.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
147, där följande föreslås: 
 
Marks kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Tolkförmedling Väst 
 

________________ 
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§ 123/2020 Dnr 2020-335 003 

Förändring av socialnämndens reglemente avseende hyresgarantier 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har enligt  
förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Socialnämnden ger kommunala hyresgarantier till enskilda som bedöms vara i 
behov av det. Statliga bidrag för kommunala hyresgarantier kan lämnas efter 
ansökan, men socialnämnden är inte behörig att göra sådan ansökan. Social-
nämnden har därför lyft behovet av att i reglemente ange vem i kommunen 
som ska ha sådan behörighet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
148, där följande föreslås: 
 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har enligt  
förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.  

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Socialnämnden  
 

________________ 
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§ 124/2020 Dnr 2019-270 753  

Svar på motion om kvalificerade fältassistenter (V) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Motionärernas förslag till att inrätta tjänster som kvalificerade fältassistenter 
har genomförts. Motionen anses härmed besvarad.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Persson  
Torgersson(V) inkom den 25 mars 2019 med en motion som föreslår att 
Marks kommun inrättar kvalificerade fältassistenter. Motionärerna påtalar  
vikten av att arbeta med förebyggande socialt arbete.  Det är viktigt att  
etablera goda kontakter med barn och unga i deras egna miljöer. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
149, där följande föreslås: 
 
Motionärernas förslag till att inrätta tjänster som kvalificerade fältassistenter 
har genomförts. Motionen anses härmed besvarad.  

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

________________ 
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§ 125/2020 Dnr 2019-857 003 

Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet IT-infrastrukturprogram Marks 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunens verksamheter styrs i hög grad med olika styrdokument. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige ha en redovisning av de 
styrdokument som inte tagits upp till förnyad prövning inom angiven tid. 
Kommunledningskontoret har gått igenom styrdokument beslutade av  
kommunfullmäktige och kontrollerat aktualiteten. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
150, där följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet IT-infrastrukturprogram Marks 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser  
________________ 
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§ 126/2020 Dnr 2019-857 003 

Översyn av styrdokument beslutade av kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Riktlinjer för hemsändningsbidrag i Marks kommun gäller tillsvidare.  
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av  
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Styrdokument är en viktig grund i kommunens styrning. Kommunlednings-
kontoret har gått igenom styrdokument beslutade av kommunstyrelsen och 
kontrollerat aktualiteten.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
151, där följande föreslås: 
 
Riktlinjer för hemsändningsbidrag i Marks kommun gäller tillsvidare.  
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av  
kommunstyrelsen.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 

________________ 
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§ 127/2020 Dnr 2020-304 042  

 Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2019  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers intern 
kontroll 2019. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att göra en upp- 
följning av internkontroll och inkomma med denna i samband med delårs- 
rapporten.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram kommungemensamma intern-
kontrollpunkter för 2021. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen har varje nämnd ansvar för att den interna kontrollen 
är tillräcklig inom nämndens verksamhetsområde. Enligt Marks kommuns 
kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma 
ägardirektivet för bolagen ska nämnder och styrelser årligen rapportera till 
kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen. Kommun- 
styrelsen ska i sin tur utvärdera den samlade interna kontrollen och vid behov 
aktualisera förbättringar. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
152, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers intern 
kontroll 2019. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att göra en upp- 
följning av internkontroll och inkomma med denna i samband med delårs- 
rapporten.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram kommungemensamma intern-
kontrollpunkter för 2021. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Samtliga nämnder och styrelser. 
________________ 
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§ 128/2020 Dnr 2020-351 044 

Förslag till revidering av taxor och avgifter inom mark- och  
exploateringsområde 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Reviderade taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2021 godkänns och över-
lämnas till budgetberedningen för vidare behandling. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har idag gällande taxor för tomtförsäljningar, vissa  
arrendetyper och ärendespecifika åtgärder som parkeringar och trädgårds- 
odlingar.  
 
Samhällsutvecklingsenheten ser behov av att revidera aktuella taxor i enlighet 
med marknadsmässiga priser och har framarbetat förslag på reviderade taxor 
och avgifter.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juni 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 juni 2020, § 
167, där följande föreslås: 
 
Reviderade taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2021 godkänns och över-
lämnas till budgetberedningen för vidare behandling.  

Dagens sammanträde 
Samhällutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 129/2020   

Månadsrapport till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  
 
Kommunstyrelsen noterar kommundirektörens redovisning av åtgärder för att 
komma inom ram.  

Dagens sammanträde 
Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om den  
ekonomiska lägesbilden för Lyckeskolan, inklusive idrottshallar. Av den totala 
budgeten på 308 miljoner kronor har 136,9 miljoner kronor förbrukats per 31 
maj 2020.  
 
Projektet håller tidplanen.  
 
Ekonomichef Karin Hydén ger arbetsutskottet information om prognos april-
rapport. En summering av åtgärder för att hantera budgetunderskott redovi-
sas av kommundirektör Mats Lilienberg. Budgetförbrukning för kommunstyrel-
sen till och med maj 2020 redovisas, riktvärdet är 41,7 % och förbrukningen 
ligger just nu på 41,2 %. 
 
Ekonom Kristian Johansson ger kommunstyrelsen information om budgetför-
brukningen för nämnderna till och med maj 2020, riktvärdet är 41,7 % och 
förbrukningen ligger just nu på 41,2 %.   
 
Ekonomichef Karin Hydén ger kommunstyrelsen information om finansiell rap-
port per 2020-05-31. Placeringar samt försäljningar under maj månad uppgår 
till 0 miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Kommunstyrelsen noterar kommundirektörens redovisning av åtgärder för att 
komma inom ram. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 130/2020 Dnr 2020-312 180 

Verksamhet i krisledningsnämnden avseende Covid-19  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att krisledningsnämnden ska vara aktiv 
även under sommaren. Kommunstyrelsen tar åter upp frågan för ställnings-
tagande om krisledningsnämnden ska träda ur funktion på sitt möte den 2 
september 2020. 

Ärendet 
Med anledning av pandemin covid-19 och det extraordinära läge som  
kommunen befinner sig i, fattades den 17 april 2020 beslut om att kris- 
ledningsnämnden i kommunen skulle träda i funktion för att möjliggöra att 
kommunen ska kunna besluta i olika frågor av brådskande karaktär som  
gäller den extraordinära händelsen. När krisledningsnämndens verksamhet 
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, får kom-
munstyrelsen besluta att verksamheten ska upphöra. Sådant beslut får enligt 
lag även fattas av fullmäktige. Fråga är om situationen nu är sådan att kris-
ledningsnämndens verksamhet kan upphöra. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juni 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 juni 2020, § 
162, där följande föreslås: 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen, samt att 
kommunstyrelsen delar uppfattningen att krisledningsnämnden ska vara aktiv 
även under sommaren. Kommunstyrelsen tar åter upp frågan för ställnings-
tagande om krisledningsnämnden ska träda ur funktion på sitt möte den 2 
september 2020.  
 
Förslaget antas.  

_____________ 
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§ 131/2020 Dnr 2020-170 101 

Deltagande på distans vid sammanträden för kommunstyrelsens  
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Arbetsutskottet tillåts ha sammanträden med ledamöter närvarande på  
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till kansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. 
Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
 
Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021. 

Ärendet 
Med anledning av den pandemi som för närvarande råder kan behov uppstå 
för de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott att kunna delta på 
dess sammanträden på distans.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 maj 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 juni 2020, § 
163, där följande föreslås: 
 
Arbetsutskottet tillåts ha sammanträden med ledamöter närvarande på  
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till kansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. 
Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
 
Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021.  

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras till: 
Krisledningsnämnden 

________________ 
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§ 132/2020 Dnr 2018-493 29 

Komplettering av återrapportering gällande genomlysning av  
investeringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras. 
 
Kommunstyrelsen anser att uppdraget därmed är slutfört. 

Ärendet 
Marks kommun har gjort en genomlysning i syfte att analysera hur väl  
kommunen står rustad för att klara bygginvesteringar under kommande 10-
årsperiod. Teknik- och servicenämnden fick i uppdrag att till kommun- 
styrelsen återrapportera status och planer för att åtgärda brister som genom-
lysningen pekat på. Ärendet innehåller en komplettering av denna åter- 
rapportering. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
153, där följande föreslås: 
 
Återrapporteringen från teknik- och servicenämnden noteras. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Magnus Palm redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att informationen noteras samt att kommunstyrelsen an-
ser att uppdraget därmed är slutfört. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till: 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 133/2020 Dnr 2020-149 51 

Svar på remiss om Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara  
resor i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun anser att Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 är väl  
genomarbetat men önskar ett förtydligande och ytterligare ställningstagan-
den-den kring vissa resonemang enligt bifogat yttrande. 
 
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta infrastruktursatsningar krävs för 
att understiga 60 minuters restid mellan Kinna och pendlingsnavet Göteborg. 
 
Andra stycket i yttrandet kompletteras med följande skrivning: ”Stråket Kinna 
– Svenljunga bör vara ett prioriterat stråk.” 

Ärendet 
Västra Götalandsregionen har översänt Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Hållbara resor i Västra Götaland, på remiss till kommunerna. Västra  
Götalandsregionen som är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra  
Götaland, har tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 
2021–2025. Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styr- 
dokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Västra Götalandsregionen tar 
tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är regionen 
intresserad av remissinstansernas synpunkter på fyra specifika fråge- 
ställningar. Kommunens yttrande kommer även att delges Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund för en sammanställning av ett delregionalt  
yttrande. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
155, där följande föreslås: 
 
Marks kommun anser att Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 är väl  
genomarbetat men önskar ett förtydligande och ytterligare ställningstaganden 
kring vissa resonemang enligt bifogat yttrande. 
 
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta infrastruktursatsningar krävs för 
att understiga 60 minuters restid mellan Kinna och pendlingsnavet Göteborg. 
 
Andra stycket i yttrandet kompletteras med följande skrivning: ”Stråket Kinna 
– Svenljunga bör vara ett prioriterat stråk.”  

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.   
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Västra Götalandsregionen; kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden 
”Marks kommun – Remissvar TFP, KTN 2019-00023”.  

________________ 
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§ 134/2020 Dnr 2020-150 532 

Svar på remiss om Målbild Tåg 2028  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun ställer sig positiv till Målbild Tåg 2028 och införandet av knut-
punktsupplägg med takttrafik, med tillägg av synpunkter enligt bifogat  
yttrande. 
 
Kommunen vill betona att en ny linjesträckning för linje 300 från Kinna via 
väg 41 och en förbifart i Skene skulle innebära en ytterligare tidsbesparing i 
restid mellan Kinna och Göteborg. Det skulle bidra både till målet att under-
stiga 60 minuters restid till regionens pendlingsnav och underlätta för  
införandet av takttrafik. 
 
Följande tillägg görs i yttrandet: Marks kommun påpekar vikten av att Viska-
dalsbanan uppdateras med fjärrblockering och mötesspår. 

Ärendet 
Västra Götalandsregionen har översänt Målbild Tåg 2028 inklusive stor- 
regional busstrafik, på remiss till kommunerna. Utredningen har fokus på  
delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. Regionen tar emot allmänna synpunkter 
från alla remissinstanser. 
 
Därutöver riktas några specifika frågor till de delregionala kollektivtrafikråden, 
Trafikverket och angränsande län, för att bland annat säkerställa att den före-
slagna utvecklingen av tågtrafiken inklusive utförda avvägningar svarar mot 
den regionala nyttan samt samhällsutvecklingen i stråken. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
156, där följande föreslås: 
 
Marks kommun ställer sig positiv till Målbild Tåg 2028 och införandet av knut-
punktsupplägg med takttrafik, med tillägg av synpunkter enligt bifogat  
yttrande. 
 
Kommunen vill betona att en ny linjesträckning för linje 300 från Kinna via 
väg 41 och en förbifart i Skene skulle innebära en ytterligare tidsbesparing i 
restid mellan Kinna och Göteborg. Det skulle bidra både till målet att under-
stiga 60 minuters restid till regionens pendlingsnav och underlätta för  
införandet av takttrafik. 
 
Följande tillägg görs i yttrandet: Marks kommun påpekar vikten av att Viska-
dalsbanan uppdateras med fjärrblockering och mötesspår.  

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.   
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Västra Götalandsregionen; kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden 
”Marks kommun – Remissvar KTN 2017-00187”. 

________________ 
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§ 135/2020 Dnr 2019-299 200  

Efterlysning av ärende som behandlar enprocentregeln vid konst-
närlig utsmyckning   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Ärendet handläggs fortfarande av kommunledningskontoret.  

Dagens sammanträde 
Karin Jageby (V) efterlyser ett tidigare initierat ärende rörande kulturell ut-
smyckning. Det finns för kommunalt ägda lokaler en princip som anger att 
kommunen skall spendera 1% av den totala kostnaden vid om- och nybygg-
nationer på kulturell/konstnärlig utsmyckning. Tillämpningen av principen i 
Marks kommun har lyfts i ett tidigare ärende, men ännu inte slutbehandlats. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att informationen noteras samt meddelar att ärendet 
fortfarande handläggs av kommunledningskontoret.  

________________ 
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§ 136/2020 Dnr 2019-818 537  

Beställning av projektering av nytt resecentrum i Kinna   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Under förutsättning att projektet tilldelas statlig medfinansiering beställer 
kommunstyrelsen en projektering av Kinna resecentrum, baserat på för- 
studien, från Teknik- och servicenämnden. 
 
Projekteringen ska innehålla budget för investeringen, driftkostnader, beräk-
nade intäkter samt kapitalkostnader. Teknik- och servicenämnden ska åter-
rapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 16 december 2020 för 
beslut om finansiering och igångsättning av projektet. 

Ärendet 
I kommunstyrelsens beslut §218/2019 den 18 december 2019 beställde  
kommunstyrelsen en utredning av ett nytt resecentrum i Kinna av Teknik- och 
servicenämnden. I uppdraget ingick att ansöka om statlig medfinansiering i 
april 2020 respektive ett färdigställande under år 2021. Kommunstyrelsen  
behöver nu beställa en projektering av Kinna resecentrum enligt framtagen 
förstudie av Teknik- och servicenämnden. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juni 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 3 juni 2020, § 
171, där följande föreslås: 
 
Under förutsättning att projektet tilldelas statlig medfinansiering beställer 
kommunstyrelsen en projektering av Kinna resecentrum, baserat på för- 
studien, från Teknik- och servicenämnden. 
 
Projekteringen ska innehålla budget för investeringen, driftkostnader, beräk-
nade intäkter samt kapitalkostnader. Teknik- och servicenämnden ska åter-
rapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 16 december 2020 för 
beslut om finansiering och igångsättning av projektet.  

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagenstål redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 137/2020  

Tillgänglighetsanpassning av bro   

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Kommunstyrelsens presidium tar upp frågan med presidiet för teknik- och 
servicenämnden. 

Dagens sammanträde 
Karin Jageby (V) har noterat att en bro, som nyligen fått underhåll, har för-
setts med en ramp – dock bara på brons ena sida. Karin Jageby föreslår att 
bron omgående förses med ramp på båda sidor för att därmed vara fullt till-
gänglighetsanpassad. 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och att frå-
gan tas vidare för diskussion i presidiet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium tar upp frågan med 
presidiet för teknik- och servicenämnden.  
 
________________ 
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§ 138/2020  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
A) Dnr 2020-60 057-8 
 
Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon 
 
B) Dnr 2020-290 255, 2020-326 255, 2020-325 255, 2020-323 255, 2020-
317 255, 2020-322 255, 2020-351 255, 2020-332 255, 2020-316 255, 2020-
328 255, 2020- 329 255, 2014-102 250 
 
Anmälan av delegationsbeslut från samhällsutvecklingsenheten 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 29(29) 

 Kommunstyrelsen 
 2020-06-15 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 139/2020  
 
Meddelanden 
 
A) Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2021 till Sveriges  
Kommuner och Regioner 
 
B) Beslut att krisledningsnämnden ska träda i funktion 
 
C) Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör till regioner och kommuner 
 
D) Handlingar KFi årsmöte 20200511  
 
________________ 
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