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 Kommunstyrelsen 
 2021-04-14 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Via Teams, 09.45-12.40, mötet ajournerades 10.07-10.15 

  
Beslutande  Jessica Rodén (S) 

Gunnar Nilsson (S), ersätter Lisa Dahlberg (S) 
Anita Lomander (S) 
Christopher Thorsson (S) 
Leif Sternfeldt (C) 
Gisella Olsson (C), ersätter Stefan Brunander (C) 
Lena Ferm Hansson (C) 
Niklas Herneryd (L) 
Tomas Johansson (M) 
Tomas Ekberg (M) 
Ann Iberius Orrvik (M), ersätter Anders Lindahl (M) 
Inga-Maj Krüger (SD) 
Glenn Glansin (SD) 
Arthur Thiry (V) 
Lars-Inge Andersson (KD), ersätter Elise Arnell (KD) 

   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
  Peter Landgren (S) 

Efkan Üstündag (S) 
Arvid Eklund (S) 
Pontus Johansson (C) 
Jessica Carlund (C) 
Jan Karlsson (L) 
Pär-Erik Johansson (M) 
Jarl Krüger (SD) 
Karin Jageby (V) 
Lars Inge Andersson (KD) 

   
   
  Tjänstemän 
  Karin Hydén, t.f. kommundirektör 

Peter Albinsson, verksamhetsutvecklare Green Protocol  
Institute, kl. 9.45-11.05 
Tomas Persson, ekonom, kl. 10.45-12.00 
Erik Glansin, projektledare, kl. 10.45-12.05 
Rasmus Torngard, förvaltningschef kultur- och fritidsför-
valtningen, kl. 10.45-12.05 
Elin Berg, planarkitekt, kl. 10.45-12.26 
Emmy Nicander, Göteborgsregionen, kl. 11.20-12.26 
Sebastian Andersson, Göteborgsregionen, kl. 11.20-12.26 
Malin Bexell, förvaltningschef samhällsutvecklingsenheten, 
kl. 09.45-12.05 
Marita Haglund, ekonom 

  Lars Landrö, chef kanslienheten 
Malin Nilsson, sekreterare 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Utses att justera Tomas Johansson (M) 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, 27 april 2021 
  
Underskrifter Sekreterare  §  74–82 
  Malin Nilsson   
     
 Ordförande    
  Jessica Rodén (S)   
     
 Justerande    
 Tomas Johansson (M) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-14 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-04-27 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-05-19 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
 Malin Nilsson 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan 
 
Information om visionsarbetet 
 
Ombyggnad och renovering av Kinnahallen – godkännande av för-
studie och ansökan om igångsättningstillstånd 
 
Månadsrapport till kommunstyrelsen 
 
Hållbar tillväxt och samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås 
 
Årlig redovisning av dataskyddsarbetet – efterlevnad av data-
skyddsförordningen och riktlinjer för personuppgiftshanteringen 
 
Information om situationen angående Covid-19 
 
Val av ombud till Kommuninvest Föreningsstämma 2021 
 
Utredning av exploatering på jordbruksmark 

§ 74 
 
§ 75 
 
 
§ 76 
 
§ 77 
 
§ 78 
 
 
§ 79 
 
§ 80 
 
§ 81 
 
§ 82 
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§ 74/2021   

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ärende lägg till på dagordningen: 
- Utredning av exploatering på jordbruksmark 
 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden läggs till på dagordningen: 
- Utredning av exploatering på jordbruksmark 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så 
sker. 

________________ 
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§ 75/2021   

Information om visionsarbetet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Ärendet 
Peter Albinsson, verksamhetsutvecklare Green Protocol Institute, ger information 
om visionsarbetet i Marks kommun.  
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att informationen noteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner att 
så sker. 

________________ 
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§ 76/2021 
 

Ombyggnad och renovering av Kinnahallen – godkännande av för-
studie och ansökan om igångsättningstillstånd 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Igångsättningstillstånd ges för projektet enligt nivå ett, vilket innebär att  
befintligt hus renoveras och byggs om med utgångspunkt i nivå ett. Bedömd 
investeringsutgift är 17 miljoner kronor. Frågan om utbyggnad enligt nivå två 
återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för att utreda finansieringsfrågan 
för denna del. 
 
Igångsättningstillståndet ges under förutsättning att kommunfullmäktige  
beslutar om utökad investeringsbudget från 15 miljoner kronor till 17  
miljoner kronor.  
Driftkostnadsökningen från och med 2022 hanteras i budgetprocessen för 
2022–2025. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 
 
Ärendet justeras omedelbart. 
 

Ärendet 
Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden utfört 
en förstudie avseende renovering och underhåll av Kinnahallen. Förstudien har 
syftat till att tydliggöra hallens nuvarande skick och underhållsbehov. RISE har 
även gjort en statusinventering av huset som en del av förstudien. Vidare  
utredningar krävs i samband med projektering eftersom utförda utredningar pekat 
på att delar av konstruktionen behöver åtgärdas ur fuktsynpunkt. 
 
I samband med förstudien har ett önskemål om större yta för cafeteria lyfts fram 
av Marbo basket, som studerats som ett alternativ i avvaktan av nödvändiga  
beslut från kultur- och fritidsnämnden. Beräknad investeringsutgift uppgår till 17 
miljoner kronor för grundprojektet med beräknad driftskostnadsökning om 0,7  
miljoner kronor. Alternativet med utbyggd cafeteria beräknas addera 2,2 miljoner 
kronor till gällande investeringsutgiften och 0,2 miljoner kronor avseende  
driftskostnadssökningen. 
 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, den 17 mars 2021. 
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 mars 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Teknik- och servicenämndens ges igångsättningstillstånd för projektet  
ombyggnad och renovering av Kinnahallen enligt det av kultur- och fritidsnämn-
dens förordade förslaget med utbyggd cafeteria. Igångsättningstillståndet ges 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsbudget 
från 15 miljoner kronor till 19,2 miljoner kronor. 
 
 
Dagens sammanträde 
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Erik Glansin, projektledare, och Rasmus Torngard, förvaltningschef på kultur- och 
fritidsförvaltningen, föredrar ärendet. 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Lena Ferm Hansson (C), Lars-Inge Andersson (KD), Christopher Thorsson (S), 
Niklas Herneryd (L), Gisella Olsson (C), Gunnar Nilsson (S) och Jessica Rodén 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Tomas Johansson (M) yrkar att ytterligare beslutspunkt läggs till:  
- Igångsättningstillståndet ges under förutsättning att kommunfullmäktige be-

slutar om utökad investeringsbudget från 15 miljoner kronor till 17 miljoner 
kronor. 
Driftkostnadsökningen från och med 2022 hanteras i budgetprocessen för 
2022–2025. 

 
Lena Ferm Hansson (C) och Jessica Rodén yrkar bifall till Tomas Johanssons 
(M) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot för-
valtningens förslag till beslut mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Reservation Arthur Thiry (V): 
Som horredsbo och ersättare i KSAU förra mandatperioden och nu KS-ledamot 
har jag kunnat följa projektet Horredshallen, från uppvaktningen av Sparbanks-
stiftelsen till slutredovisningen. Alla som varit med i processen kan erkänna att 
det inte har varit helt smärtfritt. Dessutom blev projektet dyrare med nästan 25% 
än vad som var tänkt från början. Det var då också helfinansierat.. Jag nämner 
detta bara för att lägga grunden för mitt ställningstagande i ovanstående ärende. 
 
Kinnahallen har varit bristfällig när det gäller tillgänglighet för funktionsnedsatta 
sedan den byggdes. Tyvärr har vi kvar lokaler som inte möter dagens lagstiftning 
och/eller lider av eftersatt underhåll.  Teknik- och serviceförvaltningen har efter 
dialog med bl a Mark Basket föreslagit en utökning av projektet med ca 2 miljoner 
för en utbyggnad av kafeteriadelen med 94 kvadratmeter. När man ser ritningar-
na med handlingar i ärendet, blir det uppenbart att den befintliga lokalen är omöj-
lig att nyttja för vissa grupper med funktionsnedsättningar. När förslaget behand-
lades i KFN ställde sig en enig nämnd bakom planerna. Efter behandlingen av 
kommunledningskontorets tjänstemän kom ett utökat förslag till KSAU som av-
slogs/återemitterade ärendet delvis. 
 
I diskussionen som följde i kommunstyrelsen fick vi höra hur ”föreningarna ska 
göra uppvaktningar och söka egen finansiering”.  Här nämndes Horredshallen 
också. Sanningen är den att vi är fortfarande mitt i en pandemi! Möjligheterna att 
träffas för att kunna planera och genomföra uppvaktningar är obefintliga inom de 
sex månader som vi pratar om just nu i ombyggnad och renovering av Kinnahal-
len. Våra föreningar lider av pandemin just nu. 
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Jag har reserverat mig till förmån för kontorets förslag med de ekonomiska juste-
ringar som det innebär.  Övriga tjänstgörande i sammanträdet  i kommunstyrel-
sen i Marks kommun har inte sagt rakt nej, De har istället uppmanat föreningarna 
via KFN, som har verksamhet i Kinnahallen,  att söka diverse bidrag och medel 
från kända markprofiler! Det är oschysst. Jag tänker på barnperspektivet och jag 
tror att det är viktigt att underlätta tillgängligheten så mycket som möjligt när vi nu 
äntligen ska renovera och bygga om Kinnahallen. Även om det kostar lite mer 
”för att dom inte har sökt bidrag”.  

 
Expedieras till: 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 77/2021  

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet bordläggs. 
 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågan om kommunstyrelsen kan bordlägga ärendet och finner att 
så sker. 

________________ 
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§ 78/2021  

Hållbar tillväxt och samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Ärendet 
Sebastian Andersson och Emmy Nicander från Göteborgsregionen, ger informat-
ion om arbetet med hållbar tillväxt och samhällsplanering i stråket Göteborg-
Borås.  

 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden förslår att informationen noteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner att 
så sker. 

________________ 
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§ 79/2021  

Årlig redovisning av dataskyddsarbetet - efterlevnad av dataskydds-
förordningen och riktlinjer för personuppgiftshantering 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet bordläggs. 
 

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bordlägga ärendet och finner att så 
sker. 

________________ 
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§ 80/2021  

Information om situationen angående Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet bordläggs. 
 

Ärendet 
Skydds- och säkerhetschef Matilda Johansson ger aktuell information om situat-
ionen med Covid-19-pandemin. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet kan bordläggas och finner att 
så sker. 

________________ 
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§ 81/2021   

Val av ombud till Kommuninvest Föreningsstämma 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Jessica Rodén (S) utses till ombud till Kommuninvest Föreningsstämma 2021. 
 
Tomas Johansson (M) utses till ersättare för ombud. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 

Ärendet 
Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2021. 

 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S) 
till ombud och kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson (M) till er-
sättare. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Tomas Johanssons 
(M) förslag och finner att så sker. 
 
 
Expedieras till: 
• Jessica Rodén 
• Tomas Johansson 

________________ 
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§ 81/2021   

Utredning av exploatering på jordbruksmark 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet bordläggs.  
 
 

Ärendet 
Plan- och bygglagen slår fast att hantering och prioritering av mark och vatten är 
värden och förhållanden som ska tas hänsyn till vid planläggning och  
prövning enlig PBL. 
 
Marks Kommun saknar i dag riktlinjer och kartering för hantering av jordbruks-
mark. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 18 februari 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 1 mars 2021, §  
82, där följande föreslås: 
Kostnaden för kartläggning och klassificering av jordbruksmark beräknas till  
400 000 kronor och finansieras genom kommunreserven. 

 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bordlägga ärendet och finner att så 
sker. 

________________ 
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