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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-09-29 

Tid:   Onsdag den 29 september, klockan 08.30-15.45. 

Paus klockan 10.00-10.15, 12.00-13.00, 15.08-15.15.  

Plats: 
 

  

Beslutande:  (S) Peter Landgren tjänstgör för Lisa Dahlberg 

 (S) Jessica Rodén 

 (S) Anita Lomander 

 (S) Christopher Thorsson 

 (C) Leif Sternfeldt 

 (C) Gisella Olsson tjänstgör för Stefan Brunander 

 (C) Lena Ferm Hansson 

 (L) Niklas Herneryd 

 (M) Tomas Johansson 

 (M) Tomas Ekberg 

 (M) Anders Lindal 

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Glenn Glansin 

 (V) Arthur Thiry 

 (KD) Elise Arnell 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Gunnar Nilsson, klockan 08.40-15.45 

(S) Efkan Üstündag 

(S) Arvid Eklund 

(C) Pontus Johansson 

(C) Jessica Carlund 

(L) Jan Karlsson 

(M) Ann Iberius Orrvik 

(M) Pär-Erik Johansson 

(M) Elise Benjaminsson, klockan 08.30-10.10, 11.15-15.30  

(SD) Lennart Svensson 

(SD) Jarl Krüger 

(V) Karin Jageby 

(KD) Lars-Inge Andersson, klockan 08.30-15.08 
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 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Tillförordnad 
kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Martin Bertilsson Inköpschef och 

tillförordnad kanslichef 

§§ 155, 163 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 155-156, 

174 

 Pelle Pellby HR-chef §§ 155, 170-
171 

 Matilda Johansson Skydd- och 
säkerhetschef 

§§ 155, 177 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 
kommunikationschef 

§§ 155, 172-
173 

 Malin Bexell Förvaltningschef 
samhällsbyggnads- 

förvaltningen och 
tillförordnad 

näringslivschef 

§§ 155, 157-
162, 164-169 

 Andreas Andersson Tillförordnad 

digitaliseringschef 

§§ 155, 175 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 155-156 

 Malin Johnsson Ekonom §§ 155-156 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef  

§§ 155, 157-

162, 164-169 

 Anders Kristensson Exploateringsingenjör §§ 157-162 

 Jenny Forsberg Verksamhetschef §§ 157-162 

 Lisa Heller Stadsarkitekt § 164 

 Elin Berg Planarkitekt §§ 165-166 

 Åsa Hagnestål Planarkitekt §§ 167-168 

 Erik Glansin Projektledare § 174 

 Kerstin Säthil Folkhälsosamordnare § 174 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist  § 176 

    

Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-10-08, klockan 08.30 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  §§ 154-181 



Sida 3(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-09-29 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ellen Player Pellby 

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 

2021-09-29, §§ 154-181 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-10-07 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-10-30 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 154/21 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen § 155/21 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun § 156/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult § 157/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Vännåkra § 158/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Balltjärn § 159/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stjärnhult § 160/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Lillaskog § 161/21 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hyssna  § 162/21 

Svar på motion om att servera mer viltkött i kommunens 

verksamheter 

§ 163/21 

Antagande av målbild för Kinna centrum 2030  § 164/21 

Svar på medborgarförslag om cykelväg från Hällingsjö upp 

till Ubbhult 

§ 165/21 

Svar på medborgarförslag om att planera en cykelväg till 

Ramhulta 

§ 166/21 

Svar på medborgarförslag om cykel och gångbana utmed 

väg 156 

§ 167/21 

Förslag till svar på medborgarförslag om att läsa protestlista 

om Kinna resecentrum 

§ 168/21 

Information om förstudie för gång- och cykelpassage vid 

Kinna resecentrum 

§ 169/21 

Svar på medborgarförslag om utredning av kränkande 

särbehandling 

§ 170/21 

Svar på medborgarförslag om policy angående relationer på 

arbetet 

§ 171/21 

Svar på medborgarförslag om kommunicering av 

kommunala beslut 

§ 172/21 
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Svar på medborgarförslag om namn på skola och 

idrottshallar 

§ 173/21 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 174/21 

Svar på fråga angående programvaror för förtroendevalda § 175/21 

Svar på fråga angående initiativärenden § 176/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 177/21 

Redovisning från teknik- och servicenämndens presidium 

angående renovering- och underhållsplan 

§ 178/21 

Information om Lygnerns vattenråd § 179/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 180/21 

Redovisning av meddelanden § 181/21 
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§ 154/2021 

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Redovisning från teknik- och servicenämndens presidium angående 

renovering- och underhållsplan. 

- Information om Lygnerns vattenråd.  

Dagens sammanträde 

Tomas Johansson (M) föreslår att ärende om redovisning från teknik- och 

servicenämndens presidium angående renovering- och underhållsplan tillförs 

ärendelistan.  

Arvid Eklund (S) föreslår att information om Lygnerns vattenråd tillförs 

ärendelistan. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Redovisning från teknik- och servicenämndens presidium angående 

renovering- och underhållsplan. 

- Information om Lygnerns vattenråd.  

Förslaget antas.  

_____________ 
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§ 155/2021   Dnr: KS 2021-402 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten av uppdragen till kommundirektören. 

Delårsrapporten uppdateras med Marks kommuns verkliga utfall i 
näringslivsrankingen.  

Ärendet 

Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en 

uppföljning av verksamheten och ekonomin per sista augusti. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 

delårsrapport för kommunstyrelsen.  

I delårsrapporten finns uppföljning av de uppdrag kommunstyrelsen fått av 

kommunfullmäktige och i bilaga till delårsrapporten finns uppdrag som 

kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har gett till 

kommundirektören. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 september 2021, § 

256, där följande föreslås: 

Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten av uppdragen till kommundirektören. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommundirektör Karin Hydén, verksamhetscontroller Marita Haglund 

och ekonom Malin Johnsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att delårsrapporten ska uppdateras med Marks 

kommuns verkliga utfall i näringslivsrankingen.  

Tomas Johansson (M) föreslår att det på sidan 9, under rubriken ”styrning och 

ledning”, ändras från uppfyllt ”i hög grad” till ”delvis”.  

Elise Arnell (KD), Inga-Maj Krüger (SD) och Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till 

Tomas Johanssons (M) båda förslag.   
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Lena Ferm Hansson (C), Peter Landgren (S) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag om att delårsrapporten ska uppdateras med Marks kommuns verkliga utfall i 

näringslivsrankingen, och finner att förslaget antas.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag om att det på sidan 9, under rubriken ”styrning och ledning”, ändras från 

uppfyllt ”i hög grad” till ”delvis”, och finner att förslaget avslås. 

Reservation 

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger 

(SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) 

förslag.  

Beslut skickas till 

-- 

_______________ 
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§ 156/2021   Dnr: KS 2021-401 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Årets kostnad för rivning av Kinna resecentrum redovisas mot driftbudget för 

rivning Lyckeskolan. 

Kostnader för av kommunen beställda detaljplaner och utredningar inom fysisk 

planering redovisas inom kommunstyrelsen på samma sätt som 

exploateringsintäkter. 

Kommunstyrelsen noterar den beskrivna situationen vid överförmyndarverksam-

heten och nämndens bedömning att grunduppdraget uppfylls i låg grad. 

Kommunstyrelsen noterar de åtgärder som genomförts. Kommunstyrelsen önskar 

att nämnden i samband med oktoberrapporten återkopplar med en aktuell 

lägesrapport. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Delårsrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande. 

Överförmyndarnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,6 miljoner kronor för 

att täcka nämndens kostnader för ökad bemanning för att säkerställa 

grunduppdraget. Utökningen finansieras genom kommunreserven. 

Nämnders och styrelsers ökade kostnader och/eller minskade intäkter relaterade till 

den pågående pandemin ska från och med år 2022 ingå i nämnders och 

styrelsernas ordinarie budgetram. 

Miljönämnden tillåts att redovisa underskott för 2021 med upp till 0,2 miljoner 

kronor hänförligt till övertagande av verksamhet för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, vilken övertogs från socialnämnden inför 2021. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av samverkan noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Ärendet 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 

kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första åtta månader 

samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapportering om sina 

respektive verksamheter ligger till grund för redovisningen. I samband med 

delårsrapporten behandlas även de framställningar som nämnderna gjort avseende 

ekonomiska frågor. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 september 2021, § 

256, där följande föreslås: 

Årets kostnad för rivning av Kinna resecentrum redovisas mot driftbudget för 

rivning Lyckeskolan. 

Kostnader för av kommunen beställda detaljplaner och utredningar inom fysisk 

planering redovisas inom kommunstyrelsen på samma sätt som 

exploateringsintäkter. 

Kommunstyrelsen noterar den beskrivna situationen vid överförmyndarverksam-

heten och nämndens bedömning att grunduppdraget uppfylls i låg grad. 

Kommunstyrelsen noterar de åtgärder som genomförts. Kommunstyrelsen önskar 

att nämnden i samband med oktoberrapporten återkopplar med en aktuell 

lägesrapport. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Delårsrapport 2021 för Marks kommun godkänns. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,9 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande. 

Överförmyndarnämndens driftbudget för 2021 utökas med 0,6 miljoner kronor för 

att täcka nämndens kostnader för ökad bemanning för att säkerställa 

grunduppdraget. Utökningen finansieras genom kommunreserven. 

Nämnders och styrelsers ökade kostnader och/eller minskade intäkter relaterade till 

den pågående pandemin ska från och med år 2022 ingå i nämnders och 

styrelsernas ordinarie budgetram. 

Status på uppdragen till nämnder och styrelser noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av resultatet av samarbeten 

noteras. 

Sammanställningen över nämndernas redovisning av samverkan noteras. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
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Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson, verksamhetscontroller Marita 

Haglund och HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår som tillägg till arbetsutskottets förslag att 

miljönämnden tillåts att redovisa underskott för 2021 med upp till 0,2 miljoner 

kronor hänförligt till övertagande av verksamhet för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel, vilken övertogs från socialnämnden inför 2021. 

Lena Ferm Hansson (C), Anita Lomander (S) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till 

Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

______________ 
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§ 157/2021   Dnr: KS 2021-118 303 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Ubbhult för  

fastigheterna angivna i ”Ubbhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 21 december 2020.  

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 12/2021, den 28 januari 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ubbhult. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten i ett befintligt bostadsområde. Teknik- och serviceförvaltningen har 
byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och behöver utöka 
verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning som skall 
fastställas. I området Ubbhult avser utökningen ett verksamhetsområde med 7 
fastigheter. Det omfattar ett område i norra Ubbhult vid Anne Majas i anslutning till 
överföringsledningen. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 247, 

där följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Ubbhult för  

fastigheterna angivna i ”Ubbhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  
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daterad den 21 december 2020.  

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_______________ 
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§ 158/2021   Dnr: KS 2021-117 303 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Vännåkra 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Vännåkra 

för fastigheterna angivna i ”Vännåkra – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 21 december 2020.   

 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 11/2021, den 28 januari 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området 
Vännåkra. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden för vatten och 
spillvatten i ett befintligt bostadsområde. Teknik- och serviceförvaltningen bygger 
ut kommunal vatten- och avloppsförsörjning och behöver utöka 
verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning som skall 
fastställas. I området Vännåkra avser utökningen ett verksamhetsområde med 54 
fastigheter.  

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 248, 

där följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Vännåkra 

för fastigheterna angivna i ”Vännåkra – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 21 december 2020.   



Sida 16(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-09-29 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 159/2021   Dnr: KS 2021-252 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Balltjärn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Balltjärn för  

fastigheterna angivna i ”Balltjärn – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 2 mars 2021.  

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 50/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Balltjärn. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. I området Balltjärn avser utökningen ett verksamhetsområde 
med 16 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 249, 

där följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Balltjärn för  

fastigheterna angivna i ”Balltjärn – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 2 mars 2021.  
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Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 160/2021   Dnr: KS 2021-251 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stjärnhult 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Stjärnhult för  

fastigheterna angivna i ”Stjärnhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 2 mars 2021.   

 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 49/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området 
Stjärnhult. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. I området Stjärnhult avser utökningen ett 
verksamhetsområde med 19 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 250, 

där följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Stjärnhult för  

fastigheterna angivna i ”Stjärnhult – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  
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daterad den 2 mars 2021.   

 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 161/2021   Dnr: KS 2021-253 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Lillaskog 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Lillaskog för  

fastigheterna angivna i ”Lillaskog – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 2 mars 2021.   

 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 51/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Lillaskog. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. I området Lillaskog avser utökningen ett verksamhetsområde 
med 22 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 251, 

där följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Lillaskog för  

fastigheterna angivna i ”Lillaskog – verksamhetsområden vatten, spillvatten”,  

daterad den 2 mars 2021.   
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Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 162/2021   Dnr: KS 2021-254 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hyssna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Ubbhult för  

fastigheterna angivna i ”Svedjevägen Hyssna – verksamhetsområden vatten,  

spillvatten”, daterad den 2 mars 2021.  

 

Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i beslut § 52/2021, den 25 mars 2021, föreslagit 
en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området 
Svedjevägen Hyssna. 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. 

I Marks kommun finns idag fyra olika verksamhetsområden för allmänna VA-
tjänster. De är vatten, spillvatten, dagvatten och dagvatten fastighet. Ett 
verksamhetsområde upprättas om det finns behov av att ordna vatten- eller 
avloppsförsörjning i ett större sammanhang för fastigheter med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa och miljö.  

De ändringarna teknik- och servicenämnden nu föreslagit av kommunens 
verksamhetsområden avser utökningar av verksamhetsområden. Teknik- och 
serviceförvaltningen har byggt ut kommunalt vatten- och avloppsförsörjning och 
behöver utöka verksamhetsområdena för allmän vatten- och avloppsförsörjning 
som skall fastställas. Det omfattar ett område vid Svedjevägen i Hyssna, i 
anslutning till befintligt verksamhetsområde, som utökas med 15 fastigheter. 

Enligt vattentjänstlagen ska det framgå vilka fastigheter som de olika 
verksamhetsområdena omfattar eftersom avgifter för vattentjänster enbart får tas 
ut om fastigheten ligger i ett verksamhetsområde för den aktuella vattentjänsten. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 30 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 252, 

där följande föreslås: 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten upprättas i området Ubbhult för  

fastigheterna angivna i ”Svedjevägen Hyssna – verksamhetsområden vatten,  

spillvatten”, daterad den 2 mars 2021.  
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Teknik- och servicenämnden har enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att se 

till att behovet av vattentjänster tillgodoses i verksamhetsområdet genom en 

allmän va-anläggning, vilket sker efter att fullmäktige har fattat beslut om vilka 

fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Dagens sammanträde 

Exploateringsingenjör Anders Kristensson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden  

________________ 
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§ 163/2021   Dnr: KS 2020-574 059 

Svar på motion om att servera mer viltkött i kommunens 

verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Med hänvisning till att teknik- och servicenämnden redan arbetar med att öka 

möjligheten att servera lokalt viltkött i kommunens verksamheter anses motionen 

besvarad.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Reservation 

Tomas Johanssons (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger 

(SD), Glenn Glansin (SD) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån 

för Tomas Johanssons (M) förslag. 

Ärendet 

Elise Benjaminsson (M), Anders Lindal (M) och Peter G Branshöj (M) har den 22 

oktober 2020 lämnat in en motion. I motionen föreslås att Marks kommun genom 

att etablera ett samarbete med jägarkåren får möjlighet att upphandla lokalt 

viltkött som kan serveras i verksamheterna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 19 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 252, 

där följande föreslås:  

Med hänvisning till att teknik- och servicenämnden redan arbetar med att öka 

möjligheten att servera lokalt viltkött i kommunens verksamheter anses motionen 

besvarad.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår följande: 

Teknik-och servicenämnden får i uppdrag att planera för att servera mer viltkött i 

verksamheterna.  

Lena Ferm Hansson (C) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Tomas Johanssons (M) förslag mot arbetsutskottets förslag, och 

finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.  

Reservation 

Tomas Johanssons (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger 

(SD), Glenn Glansin (SD) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån 

för Tomas Johanssons (M) förslag.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionärerna 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Teknik- och servicenämnden 

Äldreomsorgsnämnden 

__________________ 
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§ 164/2021   Dnr: KS 2020-451 011 

Antagande av målbild för Kinna centrum 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Målbild Kinna centrum 2030 antas enligt upprättat förslag. 

Det fortsatta arbetet med målbild Kinna centrum arbetas in i nämndplanen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2020 att ge kommundirektören i 

uppdrag att upprätta en målbild för Kinna centrum 2030, i samråd med näringsliv, 

medborgare och andra intressenter.  

Ett förslag till målbild har nu upprättats i enlighet med uppdraget.  

Målbilden utgör en samlad bild av hur Kinna centrum kan utvecklas de kommande 

åren och avses ge en förståelse för hur en helhet som kan upplevas som en god 

gestaltad livsmiljö kan skapas. Målbilden ska fungera som ett paraplydokument 

över alla de arbeten som pågår i centrum och som kommer att påbörjas fram till 

2030. Målbilden avses också fungera som en vägledning och inspiration för olika 

aktörer som kan påverka Kinna centrums utveckling. I det kommunala 

styrsystemet utgör målbilden ett program.  

Förslaget till målbild innehåller slutsatser om och förslag på vilken typ av plats 

Kinna centrum ska vara år 2030 – här märks inte minst förhållningssätt till 

trafikflödena som en viktig fråga. Förslaget innehåller även vidare förslag inför 

arbetet med att förverkliga målbilden. 

Målbilden är en digital produkt och kommuniceras med hjälp av kartor, 

visualiseringar av större planerade projekt, visionsbilder för viktiga stråk och 

platser samt kompletterande texter. Den innehåller både övergripande och 

platsspecifika strategier för centrumutvecklingen, samt pekar ut viktiga 

utvecklingsplatser sett ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Målbilden 

har även kompletterats med en utskriftsversion och en populärversion.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 11 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 258, 

där följande föreslås:  

Målbild Kinna centrum 2030 antas enligt upprättat förslag. 

Det fortsatta arbetet med målbild Kinna centrum arbetas in i nämndplanen. 

Dagens sammanträde 

Stadsarkitekt Lisa Heller redogör för ärendet. 
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Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Gisella Olsson (C), Lena Ferm Hansson (C), Anita Lomander (S), Peter Landgren 

(S), Leif Sternfeldt (C) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

 

Beslut skickas slutligt till 

Kommunens nämnder och bolag 

___________________ 
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§ 165/2021   Dnr: KS 2018-251 312 

Svar på medborgarförslag om cykelväg från Hällingsjö upp till 

Ubbhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Sedan medborgarförslaget inkommit så har kommunen fokuserat på att föra en 

dialog med Trafikverket om prioriteringar och ekonomiska frågor kopplade till 

genomförandet av gång- och cykelprojekt. En cykelväg mellan Ubbhult och 

Hällingsjö är prioriterad enligt prioriteringslista antagen av kommunfullmäktige 

2017. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

30 april 2018 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en cykelväg från 

Hällingsjö upp till Ubbhult genom byn bort mot Kungsbacka kommungräns. 

Frågeställaren anför att idag kan inte barn och ungdomar förflytta sig med cykel på 

vägen då cykelvägar saknas och förekommer tung trafik på landsvägen.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 11 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september, § 257, 

där följande föreslås:  

Sedan medborgarförslaget inkommit så har kommunen fokuserat på att föra en 

dialog med Trafikverket om prioriteringar och ekonomiska frågor kopplade till 

genomförandet av gång- och cykelprojekt. En cykelväg mellan Ubbhult och 

Hällingsjö är prioriterad enligt prioriteringslista antagen av kommunfullmäktige 

2017. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

_______________ 
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§ 166/2021   Dnr: KS 2018-458 312 

Svar på medborgarförslag om att planera en cykelväg till 

Ramhulta 

Kommunstyrelsens beslut 

Utbyggnad av cykelvägar främjar cykling som transportsätt. Det finns en befintlig 

vandringsled på sträckan Sätila -Ramhulta som eventuellt kan användas och 

förbättras. För närvarande finns inte avsatta budgetmedel att bygga om denna 

sträcka till cykelväg. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag inkommit 2 september 2018, föreslås att Marks kommun 

ska planera för en cykel och gångbana från Smälteryd Sätila till Ramhulta, en 

sträcka på ca 4,7 km längs med väg 1609. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 18 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 juni 2021, § 208, där 

följande föreslås: 

Medborgarförslaget om en gång- och cykelväg avslås med hänsyn till höga 

kostnader och att det generellt sett är lägre nyttjandegrad på gång- och cykelvägar 

mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Utbyggnad av cykelvägar främjar cykling som transportsätt. Det finns en befintlig 

vandringsled på sträckan Sätila-Ramhulta som eventuellt kan användas och 

förbättras. För närvarande finns inte avsatta budgetmedel att bygga om denna 

sträcka till cykelväg. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Peter Landgren (S) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

__________________ 
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§ 167/2021   Dnr: KS 2019-458 312 

Svar på medborgarförslag om cykel och gångbana utmed väg 

156 

Kommunstyrelsens beslut 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar främjar alternativa transportsätt. Länsväg 156 

är en statlig väg och Trafikverket har ansvaret. Kommunen kan lämna synpunkter 

till Trafikverket vid dialogsamtal om behovet av gång- och cykelväg längs Länsväg 

156. 

 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag som inkommit 17 maj 2019 föreslås att Marks kommun ska 

bygga en cykel och gångbana utmed väg 156. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 18 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 juni 2021, § 207, där 

följande föreslås: 

Medborgarförslaget om en cykel-och gångbana utmed väg 156 avslås med hänsyn 

till höga kostnader och att det generellt sett är lägre nyttjandegrad på gång- och 

cykelvägar mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar främjar alternativa transportsätt. Länsväg 156 

är en statlig väg och Trafikverket har ansvaret. Kommunen kan lämna synpunkter 

till Trafikverket vid dialogsamtal om behovet av gång- och cykelväg längs Länsväg 

156. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Peter Landgren (S) och Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) 

förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

_____________ 
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§ 168/2021   Dnr: KS 2020-411 537 

Svar på medborgarförslag om att läsa protestlista om Kinna 

resecentrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Sedan medborgarförslaget inkom så har kommunen fokuserat på att föra en dialog 

med verksamheten i Servicekiosken, vilken har resulterat i en överenskommelse. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Ärendet 

Förslagsställaren föreslår att Marks kommun beslutar att: Innan beslut tas om 

resecentrum o kiosken ska man läsa protestlistan som ligger i kiosken. 

Medborgarförslaget togs emot den 28 maj 2020. 

Förstudien för nyetablering av Kinna resecentrum presenterades i kommunstyrelsen 

den 7 maj 2020 och beslutades i § 85/2020. Den 15 juni 2020 beslutade 

kommunstyrelsen om att beställa en projektering baserad på förstudien i 

§136/2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 juni 2021 § 195/2021 att Teknik- 

och servicenämnden får starta byggnation av projektet nytt resecentrum i Kinna. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 23 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021, § 

256, där följande föreslås: 

Sedan medborgarförslaget inkom så har kommunen fokuserat på att föra en dialog 

med verksamheten i Servicekiosken, vilken har resulterat i en överenskommelse. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

_______________ 
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§ 169/2021   Dnr: KS 2019-818 537 

Information om förstudie för gång- och cykelpassage vid Kinna 

resecentrum  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

I den fortsatta processen skall de kommunala råden beredas tillfälle att yttra sig.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beställde 2020-05-07 en förstudie av gång- och cykelförbindelse 

vid Kinna resecentrum av Teknik- och servicenämnden, KS § 86/2020. 

Förstudien ska utreda åtgärderna breddning, upptagning av dagsljusschakt och 

uppsättning av ledljuslister samt respektive åtgärds påverkan på konstruktionen. 

Förstudien ska vidare utreda möjligheten till en gångbro som ersättning till befintlig 

gångtunnel. 

Reviderad förstudie daterad 2021-04-14 inkom till Teknik- och servicenämnden den 

2021-04-15. Information gavs på det gemensamma presidiemötet för TSN, PBN, 

MN och KS den 2021-04-23. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 augusti 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår följande: 

I den fortsatta processen skall de kommunala råden beredas tillfälle att yttra sig.  

Jessica Rodén (S) och Anders Lindahl (M) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) 

förslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

Beslutsgång 2 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

- 

____________________ 
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§ 170/2021   Dnr: KS 2020-607 020 

Svar på medborgarförslag om utredning av kränkande  

särbehandling  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fastställt riktlinje för kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Ärendet 

Förslagsställaren föreslår att Marks kommun inför en policy angående utredning av 

anmälan om kränkande särbehandling.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021, § 

254, där följande föreslås: 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fastställt riktlinje för kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

________________ 
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§ 171/2021   Dnr: KS 2020-608 020 

Svar på medborgarförslag om policy  angående relationer på 

arbetet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunchefen har 2013-09-17 fastställt regler för anställning av närstående, där 

framgår bland annat att man inte ska anställa någon närstående eller vara chef för 

närstående. 

Det ligger i kommundirektörens ordinarie uppdrag att bedöma om dessa eller andra 

regler behöver uppdateras eller kompletteras. Därmed bedöms det inte föreligga 

något behov av en särskild policy.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Ärendet 

Förslagsställaren föreslår att Marks kommun inför en policy att om en anställd för 

Marks Kommun har en privat relation med en anställd såsom en kärleksrelation, så 
ska det finnas en klar och tydlig policy att då har man ej någon möjlighet att kunna 

få arbeta tillsammans. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 18 augusti 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 september 2021, § 

255, där följande föreslås: 

Kommunchefen har 2013-09-17 fastställt regler för anställning av närstående, där 

framgår bland annat att man inte ska anställa någon närstående eller vara chef för 

närstående. 

Det ligger i kommundirektörens ordinarie uppdrag att bedöma om dessa eller andra 

regler behöver uppdateras eller kompletteras. Därmed bedöms det inte föreligga 

något behov av en särskild policy.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Dagens sammanträde 

HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

_________________ 
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§ 172/2021   Dnr: KS 2019-680 105 

Svar på medborgarförslag om kommunicering av kommunala 

beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

I maj 2021 har ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer för kommunikation 

antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Utifrån dessa 

dokument pågår ett arbete med att utveckla den kommunikativa förmågan inom 

kommunorganisationen i stort, i syfte att ha en bättre kommunikation såväl inom 

organisationen som mellan kommunorganisationen och kommuninvånare. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag daterat den 18 september 2019 föreslår en 

kommuninvånare att Marks kommun ser över sitt arbete med att informera och 

kommunicera med kommuninvånarna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2019, § 129, att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

I maj 2021 har ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer för kommunikation 

antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Utifrån dessa 

dokument pågår ett arbete med att utveckla den kommunikativa förmågan inom 

kommunorganisationen i stort, i syfte att ha en bättre kommunikation såväl inom 

organisationen som mellan kommunorganisationen och kommuninvånare. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 juni 2021, § 205, där 

följande föreslås: 

I maj 2021 har ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer för kommunikation 

antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Utifrån dessa 

dokument pågår ett arbete med att utveckla den kommunikativa förmågan inom 

kommunorganisationen i stort, i syfte att ha en bättre kommunikation såväl inom 

organisationen som mellan kommunorganisationen och kommuninvånare. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

__________________ 
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§ 173/2021   Dnr: KS 2020-444 101 

Svar på medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar 

Kommunstyrelsens beslut 

I arbetet med planering av byggnation av Lyckeskolan och Lyckehallen har man 

beaktat de namn som varit naturliga för personal, elever och i allmänhetens sätt att 

prata om byggnaderna. Det har i arbetet funnits hög samstämmighet kring att 

behålla det tidigare namnet Lycke. Därför avslås medborgarförslaget. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag daterat den 15 april 2020 föreslår en kommuninvånare att 

den nya högstadieskolan i Kinna döps till Saharaskolan, samt att idrottshallarna i 

anslutning till skolan ska döpas till Knallehallen samt Lyckehallen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 116, att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden har i ett yttrande redogjort för praxis vid 

namnsättning av skolor, och konstaterar att det funnits en hög samstämmighet 

kring namnen Lyckeskolan och Lyckehallen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 juni 2021, § 206, där 

följande föreslås: 

I arbetet med planering av byggnation av Lyckeskolan och Lyckehallen har man 

beaktat de namn som varit naturliga för personal, elever och i allmänhetens sätt att 

prata om byggnaderna. Det har i arbetet funnits hög samstämmighet kring att 

behålla det tidigare namnet Lycke. Därför avslås medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker. 

Beslut skickas till  

Förslagsställaren 

Barn- och utbildningsnämnden 

__________________ 
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§ 174/2021   Dnr: KS 2020-444 101 

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens uppdrag från den 5 februari 2020, 

att löpande redovisa den ekonomiska lägesbilden och tidsplanen för projektet 

Lyckeskolan, är slutförd. 

Dagens sammanträde 

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om projekt 

Lyckeskolan. Slutprognosen för projektet beräknas bli 209 miljoner kronor, av en 

total budget på 309,5 miljoner kronor.  

Arbetet med att renovera badhuset Kaskad pågår, just nu sker 

grundläggningsarbeten för tillbyggnad samt rivning.  

Kommunstyrelsen tackar projektledning för projekt Lyckeskolan för regelbunden 

rapportering kring byggnation och ekonomi. 

Folkhälsostrateg Kerstin Säthil ger kommunstyrelsen information om att 

arbetsgruppen för Marks kommun som bästa barnkommun är igång sedan augusti 

månad, i vilken alla förvaltningar representeras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens uppdrag från den 5 februari 2020, 

att löpande redovisa den ekonomiska lägesbilden och tidsplanen för projektet 

Lyckeskolan, är slutförd. 

Förslaget antas.  

_________________  
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§ 175/2021    

Fråga om programvaror för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad digitaliseringschef Andreas Andersson informerar kommunstyrelsen 

om att förtroendevalda har rätt till onlineversionerna av office programmen.  

Ärendet 

Arthur Thiry (V) lyfte fråga vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 

2021, § 148, angående vad som gäller för förtroendevalda avseende teknisk 

utrustning samt tillhörande programvaror. Kommunstyrelsen fattade beslut om att 

en information angående frågan om teknisk utrustning skulle ges av 

kommunledningskontoret vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker  

_____________ 
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§ 176/2021   Dnr: KS 2021-163 29 

Svar på fråga angående initiativärenden  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 mars 2021, § 45, att 

kommunstyrelsen skulle få information kring hur initiativärenden hanteras. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

______________ 
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§ 177/2021    

Information om situationen angående Covid-19  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har i handlingarna till dagens 

sammanträde kunnat läsa Marks kommuns rapport till Länsstyrelsen per den 23 

september 2021, samt Marks kommuns svar till Länsstyrelsen om sociala risker. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

____________ 
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§ 178/2021    

Redovisning från teknik- och servicenämndens presidium 

angående renovering- och underhållsplan  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 24 november 2021.   

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommunstyrelsen behandlar ärendet den 24 

november 2021.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämndens presidium 

____________ 
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§ 179/2021    

Information om Lygnerns vattenråd  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Arvid Eklund (S) ger kommunstyrelsen information om årsmötet för Lygnerns 

vattenråd, i egenskap av en av kommunens utsedda representanter.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

_____________ 
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§ 180/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Uppsägning av lägenhetsarrende Exploateringsinfenjör 2021-08-23 KS 2021-505-1 

Nyttjanderättsavtal Samhällsutvecklingschef 2021-08-25 KS 2021-468-2 

Nyttjanderättsavtal Samhällsutvecklingsenheten 2021-08-25 KS 2021-357-4 

Tillköp av kollektivtrafik Kommundirektör 2021-08-26 KS 2021-249-4 

Uppsägning av 

anläggningsarrende 
Exploateringsingenjör 2021-08-31 KS 2021-362-9 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-08-31 KS 2020-672 255-4 

Anskaffning leasingfordon Förvaltningschef 2021-08-31 KS 2021-5 057-9 

Uppsägning av lägenhetsarrende Exploateringsingenjör 2021-09-01 KS 2021-525-1 

Avtal om nyttjanderätt Exploateringsingenjör 2021-09-02 KS 2021-237-3 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-09-02 KS 2013-458 255-3 

Markupplåtelseavtal Samhällsutvecklingschef 2021-09-02 KS 2021-302-2 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2021-09-02 KS 2021-439-3 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2021-09-06 KS 2021-448-3 

Uppsägning av lägenhetsarrende Exploateringsingenjör 2021-09-08 KS 2021-524-1 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2021-09-13 KS 2021-450-3 

Svar på föreläggande om 

yttrande 
Exploateringsingenjör 2021-09-13 KS 2021-428-4 

 

_________________  



Sida 49(49) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-09-29 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 181/2021 

Redovisning av meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av meddelanden godkänns 

A) SN § 80/2021 

B) Protokoll 2021-09-03 SÄRF:s direktion 

_______________ 

 

 


