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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-16 

Tid:   Onsdag den 16 juni, klockan 08:30 – 16:25. Paus klockan 

09.55-10.05, 11.45-12.45, 14.05-14.15, 15.35-15.50.  

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt via Teams 

Beslutande:  (S) 

 

(S) 

(S) 

(S) 

(S) 

(S) 

(S) 

 

 

(C) 

(C) 

(C) 

(L) 

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

(M) 

(SD) 

(V) 

(V) 

(KD) 

 

Efkan Üstündag tjänstgör för Lisa Dahlberg §§ 119-141 

föredragningsdel 

Peter Landgren tjänstgör för Lisa Dahlberg §§ 119-141 

beslutsdel  

Jessica Rodén 

Anita Lomander 

Christopher Thorsson, klockan 08.30-15.00, §§ 119-134 

föredragningsdel 

Arvid Eklund tjänstgör för Christopher Thorsson §§ 135-141 

föredragningsdel, §§ 119-141 beslutsdel 

Leif Sternfeldt 

Stefan Brunander 

Lena Ferm Hansson 

Niklas Herneryd 

Tomas Johansson 

Tomas Ekberg, §§ 119-137, 139-141 

Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Tomas Ekberg § 138   

Anders Lindahl 

Inga-Maj Krüger  

Glenn Glansin 

Arthur Thiry, klockan 08.30-11.20, §§ 119-130 

Karin Jageby tjänstgör för Arthur Thiry §§ 131-141 

Lars Inge tjänstgör för Elise Arnell  

 

Övriga deltagare:   

(S) 

(S) 

(S) 

(C) 

(C) 

(C) 

(L) 

(M) 

(M) 

(M) 

(SD) 

(V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Landgren, klockan 08.55-16.25 

Efkan Üstündag, klockan 08.30-15.35 

Arvid Eklund §§ 119-134 föredragningsdel  

Pontus Johansson, klockan 08.30-15.40 

Gisella Olsson 

Jessica Carlund 

Jan Karlsson, klockan 09.30-15.40 

Ann Iberius Orrvik §§ 119-137, 139-141  

Pär Erik Johansson, klockan 09.15–15.40 

Elise Benjaminsson 

Jarl Krüger 

Karin Jageby §§ 119-130  

  

 Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Tillförordnad 

kommundirektör 

 

 Malin Nilsson Utredare  

 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikationschef 

§ 126, 132 

 Talieh Ashjari Socialchef §§ 120-121 
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 Mari Sandell Molander 

 

Förvaltningschef barn- 

och utbildnings- 

förvaltningen 

 

§ 120 

 Rasmus Torngard 

 

Förvaltningschef 

kultur- och 

fritidsförvaltningen 

 

§ 120 

 Malin Bexell 

 

Förvaltningschef 

samhällsbyggnads- 

förvaltningen 

 

§ 120,  

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

 

Förvaltningschef 

teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 120 

 Matilda Johansson 

 

Skydd- och 

säkerhetschef 

 

§§ 121-125, 

132 

 Rickard Silva 

 

Trygghetssamordnare 

 

§ 125 

 Kristian Johansson Tillförordnad 

ekonomichef 

§§ 127-133, 

138 

 Marita Haglund Verksamhetscontroller §§ 129-130 

 Tomas Persson Ekonom § 131  

 Martin Bertilsson Inköpschef, 

tillförordnad 

kanslichef 

§ 132, 136 

 Andreas Andersson Tillförordnad 

digitaliseringschef 

§ 132 

 Pelle Pellby HR-chef § 132 

 Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§ 132-135 

 Erik Glansin Projektledare § 133 

 Lars Jönsson Planarkitekt § 134 

 Therese Thingvall Exploateringsingenjör § 135 

 Lisa Heller Stadsarkitekt § 136 

 Malin Jakobsson Kommunjurist § 137 

 Malin Silow Destinations- 

utvecklare 

§ 138 

 Camilla Olsson Näringslivsutvecklare § 138 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-06-30, klockan 16.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 119-141 

Malin Nilsson 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 

  



Sida 4(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-16 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2021-06-16, § 119-141 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-06-30 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-07-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Malin Nilsson 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan § 119/21 

Förslag på ytterligare aktiviteter inom ramen för Bästa 

Barnkommun 

§ 120/21 

Information om situationen angående Covid-19 § 121/21 

Årsredovisning SÄRF 2018 § 122/21 

Årsredovisning SÄRF 2019 § 123/21 

SÄRF årsredovisning 2020 § 124/21 

Svar på motion om en kommun utan våld (S) § 125/21 

Svar på motion om plan för att samla in klagomål (MP) § 126/21 

Nytt resecentrum i Kinna - återrapportering av utförd 

projektering och begäran om byggstart 

§ 127/21 

Riktlinjer för investeringar § 128/21 

Svar på Revisionsrapport statsbidrag inom 

utbildningsområdet 

§ 129/21 

Svar på revisionsrapport - granskning av 

lokalförsörjningsprocessen 

§ 130/21 

Revidering av Riktlinjer för Marks kommuns 

stiftelseförvaltning och för placering av stiftelsernas kapital 

§ 131/21 

Förslag till budget 2022–2025 för kommunstyrelsen § 132/21 

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 133/21 

Svar på medborgarförslag om bostadsbyggande i Horred § 134/21 

Förslag till tillägg till markanvisningsavtal § 135/21 

Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan inom fysisk 

planering 

§ 136/21 

Kommunsamverkan överförmynderiverksamheten § 137/21 

Besöksnäringsutredning 2021 § 138/21 

Medfinansiering av GCM-väg i Ubbhult § 139/21 

Redovisning av delegationsbeslut § 140/21 
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Redovisning av meddelanden § 141/21 
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§ 119/2021 

Förändring av ärendelistan 

Dagens sammanträde 

Ordföranden föreslår att ärende om sammanträdesplan 2022 för arbetsutskottet, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utgår.   

Förslaget antas. 

________________________  
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§ 120/2021   Dnr: KS 2021-258 

Sommarerbjudande till Marks kommuns ungdomar  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får disponera upp till 1 900 000 kronor ur avsatt medel för 

”Bästa barnkommun” 2021 för att finansiera tillkommande kostnad avseende 

satsningar inom följande områden;  

Anknytning av särskilda socialsekreterare i en satsning till särskilda skolområden 

för en maximal kostnad av 950 000 kronor. Föreslagna pilotskolor är Ängskolan, 

Strömskolan, Örbyskolan, Torestorpskolan, Öxabäckskolan samt Fritslaskolan.  

Idrotts- och kulturaktiviteter på fritiden, öppna för alla men utformade för att nå 

barn och ungdomar som i mindre utsträckning deltar i offentligt subventionerade 

fritidsaktiviteter, exempelvis genom parasport-, nattidrott-, El Sistema-, dans- och 

lässatsning. Satsningen får uppgå till en kostnad om maximalt 950 000 kronor.  

Kommundirektören får i uppdrag att till punkten månadsrapport till varje 

kommunstyrelsemöte under resten av året 2021 informera om hur satsningarna 

faller ut. 

Tomas Johansson (M), Lars Inge Andersson (KD), Tomas Ekberg (M) och Anders 

Lindal (M) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 

I Marks kommuns budget 2021–2024 gavs ett inriktningsbeslut och uppdrag till 

förvaltningarna att verka för att Marks kommun ska bli "Bästa barnkommun". 

Uppdraget kräver att flera förvaltningar samarbetar och samverkar för att 

tillförsäkra att barn och ungdomar har jämlik skola, jämlik fritid samt jämlik 

barndom. Kommunstyrelsen har tilldelats 3 mnkr för 2021 för att utveckla och 

samordna insatser mellan olika förvaltningar till barn och ungdomar som är i behov 

av stöd från samhället 

Beslutet innebär att förvaltningarna har i uppdrag att utveckla och samordna sina 

insatser för barn och ungdomar som är i behov av stöd från samhället med målet 

att kommunen ska bli "Bästa barnkommun”. Arbetet ger både ett kortsiktigt och 

långsiktigt perspektiv för att möta de behov och utmaningar som identifieras utifrån 

förvaltningarnas olika grunduppdrag och att ta ett gemensamt ansvar för att skapa 

de förutsättningar som krävs för att utjämna de ojämlika livsvillkor som utgör 

hinder för barns och ungdomars utveckling, och tillgängliggöra stimulerande och 

stödjande aktiviteter för alla Marks kommuns barn och ungdomar.  

Inför sommaren 2021 har förvaltningarna samverkat för att beskriva hur 

samarbetet kommer att ske för att möta behov av sommaraktiviteter, stödjande 

insatser och att stimulera till en positiv fritid. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april 2021, § 149. 

Kommunstyrelsen den 6 maj, § 94, där följande föreslogs: 

Kommundirektören får disponera maximalt 800 000 kronor ur kommunstyrelsens 

medel för ”Bästa barnkommun” för att finansiera tillkommande kostnad vid 

genomförandet av 2021 års Sommarerbjudande till alla Marks kommuns 

ungdomar. 

Insatserna ska beakta jämställdhets- tillgänglighets- och mångfaldsaspekter i sin 

utformning.  

Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefer och 

Styrgruppen för barn och unga återkomma med ytterligare förslag på aktiviteter 

till kommunstyrelsen 16 juni inom ramen för Bästa barnkommun. 

Återrapportering till kommunstyrelsen sker i samband med delårsrapporten efter 

augusti. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.    

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 

Kommundirektören får disponera upp till 1 900 000 kronor ur avsatt medel för 

”Bästa barnkommun” 2021 för att finansiera tillkommande kostnad avseende 

satsningar inom följande områden;  

• Anknytning av särskilda socialsekreterare i en satsning till särskilda 

skolområden för en maximal kostnad av 950 000 kronor. Föreslagna 

pilotskolor är Ängskolan, Strömskolan, Örbyskolan, Torestorpskolan, 

Öxabäckskolan samt Fritslaskolan.  

• Idrotts- och kulturaktiviteter på fritiden, öppna för alla men utformade för 

att nå barn och ungdomar som i mindre utsträckning deltar i offentligt 

subventionerade fritidsaktiviteter, exempelvis genom parasport-, nattidrott-, 

El Sistema-, dans- och lässatsning. Satsningen får uppgå till en kostnad om 

maximalt 950 000 kronor.  

• Kommundirektören får i uppdrag att till punkten månadsrapport till varje 

kommunstyrelsemöte under resten av året 2021 informera om hur 

satsningarna faller ut. 
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Jessica Rodén (S), Karin Jageby (V), Niklas Herneryd (L), Glenn Glansin (SD), Peter 

Landgren (S), Anita Lomander (S) och Stefan Brunander (C) yrkar bifall till Lena 

Ferm Hanssons (C) förslag.   

Tomas Johansson (M) föreslår att ärendet ska bordläggas. Lars Inge Andersson 

(KD), Tomas Ekberg (M) och Anders Lindal (M) 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 avslås.  

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag, och finner att förslaget antas. 

Tomas Johansson (M), Lars Inge Andersson (KD), Tomas Ekberg (M) och Anders 

Lindal (M) deltar inte i beslutet.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_______________ 
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§ 121/2021   Dnr: KS 2019-808 106 

Information om situationen angående Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger kommunstyrelsen information om 

situationen angående Covid-19.  

Det har upptäckts en ny variant av viruset, den så kallade Deltavarianten, dock är 

det generellt en minskad spridning i regionen. 44% av invånarna i Västra Götaland 

har fått minst en dos vaccin, 20% har fått två doser.  

Marks kommun har fattat beslut om att distansarbete gäller till och med september 

månad ut, för de medarbetare som har arbetsuppgifter som tillåter hemarbete.  

Marks kommun rapporterar fortsatt måttlig påverkan på verksamheten till 

Länsstyrelsen. I handlingarna inför dagens sammanträde har kommunstyrelsens 

ledamöter och ersättare kunnat läsa Marks kommuns rapport till Länsstyrelsen per 

den 11 juni 2021 samt omvärldsbevakning per vecka 23.  

Socialchef Talieh Ashjari ger kommunstyrelsen information om lägesbilden gällande 

sociala risker, kopplat till hälsa, personlig säkerhet och trygghet samt brister i 

dessa och risker kopplat till samhällsvärden.  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

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

______________________ 
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§ 122/2021   Dnr: KS 2019-285 170 

Årsredovisning SÄRF 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

________________________        ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 

Verksamhetsuppföljning för 2018. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 

pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 2,3 mnkr, 

med en omsättning under året på cirka 184,8 mnkr. Avvikelse från budget är +1,6 

procent och de större posterna består av lägre kostnader för avtalspension men 

högre för personal på grund av skogsbränderna sommaren 2018 och för 

upprustning av Guttasjöns övningsområde. 

Uppföljning av 2018 årsverksamhet visar att merparten av de uppsatta målen 

delvis eller helt blivit nådda och de lagstadgade kraven är sammantaget uppfyllda. 

I samband med beredningen av Årsredovisningen år 2020 för SÄRF noterades att 

årsredovisningarna för år 2018 och 2019 inte beretts på sedvanligt sätt. Dessa 

årsredovisningar har diarieförts på ett korrekt sätt men har inte behandlats i 

Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har nu säkerställt att 

ärendehanteringen till politiken ska fungera på ett korrekt sätt framöver. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2021, § 190. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så sker.  

 

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

________________ 
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§ 123/2021   Dnr: KS 2020-179 170 

Årsredovisning SÄRF 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

________________________        ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 

Verksamhetsuppföljning för 2019. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 

pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 0,4 mnkr, 

med en omsättning under året på ca 188,7 mnkr. Avvikelse mot budget är +1,7% 

och de större posterna består av högre intäkter från extern utbildning enligt avtal, 

lägre kostnader för avtalspension men högre för personal. Uppföljning av årets 

verksamhet visar att merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda. 

I samband med beredningen av Årsredovisningen år 2020 för SÄRF noterades att 

årsredovisningarna för år 2018 och 2019 inte beretts på sedvanligt sätt. Dessa 

årsredovisningar har diarieförts på ett korrekt sätt men har inte behandlats i 

Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har nu säkerställt att 

ärendehanteringen till politiken ska fungera på ett korrekt sätt framöver. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2021, § 191. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 
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Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 

_________________ 
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§ 124/2021   Dnr: KS 2021-257 

SÄRF årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

________________________        ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning och 
Verksamhetsuppföljning för 2020. Förbundets medlemmar har att, var för sig, 
pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet. 

SÄRF är ett kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänst i sex 

kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat blev ett överskott med 5,7 mnkr, 

med en omsättning under året på ca 193,3 mnkr. Avvikelse mot budget är +4,7% 

och de större posterna består av högre intäkter från extern utbildning enligt avtal, 

lägre kostnader för pension, avskrivningar samt personal då många aktiviteter ej 

kunnat genomföras på grund av Covid-19. Uppföljning av årets verksamhet visar 

att merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda. 

I samband med beredningen av Årsredovisningen år 2020 för SÄRF noterades att 

årsredovisningarna för år 2018 och 2019 inte beretts på sedvanligt sätt. Dessa 

årsredovisningar har diarieförts på ett korrekt sätt men har inte behandlats i 

Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har nu säkerställt att 

ärendehanteringen till politiken ska fungera på ett korrekt sätt framöver. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2021, § 192. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för att bedöma ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
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Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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§ 125/2021   Dnr: KS 2017-458 109 

Svar på motion om en kommun utan våld (S) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Under 2021 har kommunens alla verksamheter tillsammans med lokalpolisområde 

Borås påbörjat arbetet med EST (effektiv samordning för trygghet) med fokus på 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser som ett steg i att bidra till att 

minska våldsförekomsten i kommunen. 

 

Motionen anses därmed besvarad. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Ulf Dahlberg (S), Pauli Kuitunen (S), Peter Landgren (S), Bo Petersson (S), Urban 

Jernberg (S) och Fredrik Tureson (S) har den 20 november 2017 inkommit med en 

motion om att Marks kommun ska starta ett arbete i kommunens alla verksamheter 

som gemensamt har som målsättning att bli en kommun utan våld. 

 

För att lyckas förebygga våld krävs en större satsning som involverar såväl 

kommunens egna verksamheter samt samarbetande myndigheter. Marks kommun 

är i uppstarten av att implementera EST (effektiv samordning för trygghet) vilket 

har som syfte att med större precision kunna verka för ökad trygghet och minskad 

brottslighet. 

 

En så pass viktig fråga som att förebygga våld kräver satsningar som är del av 

ordinarie strukturer och som därmed har förutsättningar att vara långsiktiga utan 

risk att påverkas av yttre faktorer. Motionen betonar att alla verksamheter behöver 

involveras vilket är den exakta kärnan i EST. Marks bostads AB är en viktig aktör i 

arbetet med att skapa trygghet för invånare i kommunens närområden och i 

satsningen på EST är kommunen, polisen och bostadsbolaget de centrala parterna. 

Det ökar möjligheten till att kunna bidra från flera håll och ökar således 

sannolikheten att tillsammans minska förekomsten av våld och tillika all brottslighet 

i kommunen. Detta sker genom att i kommunenslångsiktiga trygghetsfrämjande 

och brottsförebyggande arbete, inkludera alla verksamheter med gemensam 

målsättning att bli en kommun utan våld. 

 

Ur ett jämställdhetsperspektiv finns det klara utmaningar med att våld historiskt 

och än idag i större utsträckning är kopplat till att män är förövare. Det handlar 

både om män som utsätter kvinnor och män som utsätter andra män för våld. 

Frågan kan precis som motionen nämner argumenteras för att vara starkt kopplad 

till destruktiva maskulinitetsnormer vilka behöver ifrågasättas och bearbetas från 

alla samhällets delar. 

 

Ur ett barnperspektiv är det på många håll en verklighet att leva under 

våldsförhållanden. Det handlar om allt från kontroll och begränsningar i vardagen 

till hot om våld, eller våld. Det är grundläggande att detta upphör för att barn och 

unga ska kunna utvecklas under de hälsosamma förhållanden som krävs för att få 

möjlighet att vidareutvecklas och lyckas i livet. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni, § 193, där 

följande föreslås: 

Under 2021 har kommunens alla verksamheter tillsammans med lokalpolisområde 

Borås påbörjat arbetet med EST (effektiv samordning för trygghet) med fokus på 

trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser som ett steg i att bidra till att 

minska våldsförekomsten i kommunen. 

 

Motionen anses därmed besvarad. 

Dagens sammanträde 

Trygghetssamordnare Rickard Silva redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga motionärer 

_______________ 
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§ 126/2021   Dnr: KS 2019-691 773 

Svar på motion om plan för att samla in klagomål (MP) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunens webbplats är i ständig utveckling för att bli än mer användarvänlig, 

inkluderande och lättillgänglig. Via webbplatsen finns redan idag tydlig information 

om hur medborgare kan gå tillväga för att lämna synpunkter och klagomål inom 

hälso- och sjukvård. Med hänvisning till detta, samt till ett ständigt pågående 

utvecklings- och förbättringsarbete med kommunens kommunikation, anses 

motionen besvarad. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår i motion daterad 2019-09-23 att 

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

kommunikationsplan för att samla in klagomål inom hälso- och sjukvården. 

I dag finns flera kontaktvägar in till kommunen för att lämna synpunkter på bland 

annat kommunensvård-och omsorg. Det kan ske via telefon, brev, mejl och 

webbplatsen. 

På kommunens webbplats, mark.se, finns en särskild sida avsedd för information 

om hur man går till väga för att lämna synpunkter på vård och omsorg. 

Sidan är nåbar via snabblänk på startsidan samt i det vanliga navigeringsträdet. På 

sidan finns hjälp för hur man lämnar synpunkter, länk till formuläret för 

synpunkterna samt kontaktuppgifter med telefonnummer och mejladress till 

kommunen. Här finns även information och kontaktuppgifter till Patientnämnden 

samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Patientnämnden tillhör Västra 

Götalandsregionen. Nämnden är fristående och opartisk och är till för den som har 

frågor eller vill lämna synpunkter eller klagomål på bland annat kommunens vård 

och omsorg. 

I övrigt finns i sidfoten längst ned på varje sida på mark.se kontaktuppgifter och 

länk till sidan för att lämna synpunkter. 

I dagsläget och med bakgrund av ovanstående ses därför inte ett behov av en 

kommunikationsplan för insamling av synpunkter om kommunens vård och omsorg. 

Kommunens webbplats är i ständig utveckling för att bli än mer användarvänlig, 

inkluderande och lättillgänglig. 

Systemet för webbplatsen är under upphandling. E-tjänster kommer där att vara 

ett prioriterat område framöver, däribland möjligheter för att kunna lämna 

synpunkter. 



Sida 21(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-16 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni, § 194, där 

följande föreslås: 

Kommunens webbplats är i ständig utveckling för att bli än mer användarvänlig, 

inkluderande och lättillgänglig. Via webbplatsen finns redan idag tydlig information 

om hur medborgare kan gå tillväga för att lämna synpunkter och klagomål inom 

hälso- och sjukvård. Med hänvisning till detta, samt till ett ständigt pågående 

utvecklings- och förbättringsarbete med kommunens kommunikation, anses 

motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas slutligt till 

Motionären 

________________ 
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§ 127/2021   Dnr: KS 2021-157 042 

Nytt resecentrum i Kinna - återrapportering av utförd 

projektering och begäran om byggstart 

Kommunstyrelsens beslut 

Teknik- och servicenämnden får starta byggnation av projektet nytt resecentrum i 

Kinna. 

Driftkostnadseffekter relaterade till projektet hanteras i budgetprocessen för 2022-

2025. 

Ärendet 

Projekteringen av nytt resecentrum är nu färdigställd och upphandling av 

entreprenaden pågår. För att starta byggnationen krävs ett beslut från 

Kommunstyrelsen. Teknik- och servicenämnden har beslutat att begära detta i 

§86/2021 under förutsättning att beräknat behov av driftmedel avsätts utifrån 

framtagen kalkyl. 

Projektet finns upptaget i kommunfullmäktiges investeringsplan med en budget på 

25 mnkr. 

Kommunstyrelsen har i juni 2020 beställt en projektering av Kinna resecentrum 

från Teknik-och servicenämnden (KS §136/2020). Allt under förutsättning att 

projektet tilldelas statlig medfinansiering. Projekteringen ska innehålla budget, 

driftkostnader, beräknade intäkter samt kapitalkostnader. 

Marks kommun har av Trafikverket beviljats medfinansiering av projektet enligt 

förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar. 

Procentsatsen för statlig medfinansiering är 50 % av bidragsberättigade åtgärder. 

Maximalt beviljat belopp är 9,3 mnkr utifrån utgiftsunderlaget på 18,6 mnkr. 

Slutredovisning av projektet skall vara gjord senast 11 november 2022. 

Investeringen är upptagen i teknik-och servicenämndens ram för internservice, 

beslutad av Kommunfullmäktige, med 25mnkr. Exklusive hyresintäkt förväntas det 

nya resecentrumet får en intern hyra på knappt 0,8 mnkr. 

Förhandling med hyresgäster för butiksyta med mer pågår, varför beräknade 

hyresintäkter förhoppningsvis kan kompletteras vid behandlingen av ärendet. 

Hyresintäkterna kommer ersätta nuvarande arrendeintäkter eftersom förhandlingen 

bygger på att nuvarande arrendeavtal upphör. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 12 maj 2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni, § 195, där 

följande föreslås: 

Teknik- och servicenämnden får starta byggnation av projektet nytt resecentrum i 

Kinna. 

Driftkostnadseffekter relaterade till projektet hanteras i budgetprocessen för 2022-

2025. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 128/2021   Dnr: KS 2021-322 

Riktlinjer för investeringar  

Kommunstyrelsens beslut 

De förstudier som beställs via kommunstyrelsen är härmed överlämnade till 

beställande nämnd.  

Riktlinjer för investeringar i Marks kommun antas, med följande tillägg: 

Kommunfullmäktiges roll förtydligas i investeringsprocessen. 

I punkt 3.4 ska det framgå att vid investeringar som berör flera nämnder och 

förvaltningar ska samråd mellan dem ske redan i planeringsstadiet. 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer för investeringar i 

syfte att förtydliga roller, processer och arbetssätt för kommunens investeringar. 

Arbetet har förankrats och presenterats brett i organisationen med en hel del 

feedback som i möjligaste mån arbetats in i dokumentet. Riktlinjerna kommer även 

att ligga till grund för pågående revidering av styrsystemet där avsikten är att 

texter kring investeringar samlas och omarbetas i linje med riktlinjerna. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 maj, § 188, där 

följande föreslås: 

De förstudier som beställs via kommunstyrelsen är härmed överlämnade till 

beställande nämnd.  

Riktlinjer för investeringar i Marks kommun antas.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag, med tillägget att 

kommunfullmäktiges roll förtydligas i investeringsprocessen.  

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till Tomas 

Johanssons (M) tilläggsförslag, samt föreslår följande tillägg i punkt 3.4: Vid 
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investeringar som berör flera nämnder och förvaltningar ska samråd mellan dem 

ske redan i planeringsstadiet. 

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) tilläggsförslag.  

Glenn Glansin (SD), Karin Jageby (V), Niklas Herneryd (L), Stefan Brunander (C), 

Jessica Rodén (S), Peter Landgren (S), Anders Lindal (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag, och till Tomas Johanssons (M) tilläggsförslag och till Lena 

Ferm Hanssons (C) tilläggsförslag.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

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

tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 

(C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt antar arbetsutskottets förslag, 

och finner att så sker.  

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

_________________ 
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§ 129/2021   Dnr: KS 2021-256 

Svar på Revisionsrapport statsbidrag inom utbildningsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Intern kontroll 

rörande hantering av statsbidrag inom utbildningsområdet och översänder det till 

revisionen.  

Kommunstyrelsen ska i internkontrollplan 2022 följa upp att det finns 

dokumenterade rutiner för hanteringen av statsbidrag. 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av Marks kommuns revisorer granskat kommunens hantering 

av statsbidrag inom utbildningsområdet. Syftet med granskningen var att bedöma 

om kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att den 

interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att det inte helt är säkerställt att 

den interna kontrollen för hanteringen av statsbidrag är tillräcklig. Revisorerna 

önskar kommentarer från kommunstyrelsen senast 2021-08-31 angående 

iakttagelserna i rapporten.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 maj 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni, § 197, där 

följande föreslås: 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar på revisionsrapport Intern kontroll 

rörande hantering av statsbidrag inom utbildningsområdet och översänder det till 

revisionen.  

 

Kommunstyrelsen ska i internkontrollplan 2022 följa upp att det finns 

dokumenterade rutiner för hanteringen av statsbidrag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Valda revisorer 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

_________________ 
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§ 130/2021   Dnr: KS 2021-192 007 

Svar på revisionsrapport - granskning av 

lokalförsörjningsprocessen 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar på revisionsrapport Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

godkänns och översänds till revisionen. 

 

Ärendet 

Kommunledningskontoret har formulerat ett svar på en av granskningens 

rekommendationer som ställts till kommunstyrelsen. Övriga rekommendationer har 

ställts till teknik- och servicenämnden och kommunledningskontoret har varit 

involverade även i arbetet att ta fram svaret på den delen av granskningen. 

Svaret syftar till att ge kommunstyrelsens bild och nuläge på revisionens 

rekommendation: 

”Säkerställ att arbetet med att formalisera investeringsprocessen i ett styrande 

dokument innehåller bestämmelser om att alla investeringar skall noggrant 

budgeteras och successivt följas upp och stämmas av mot den formellt beslutade 

totalkostnadsbudgeten. För samtliga investeringsprojekt ska ett så komplett som 

möjligt beslutsunderlag finnas. Det är viktigt att det lämnas tydliga anvisningar 

angående vilka kostnadspositioner som skall ingå i kalkylen, vem som ansvarar för 

att kalkylen tas fram och kvalitetssäkras samt till vem den skall presenteras” 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 maj, § 187, där 

följande föreslås: 

Upprättat svar på revisionsrapport Granskning av lokalförsörjningsprocessen 

godkänns och översänds till revisionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Valda revisorer 

Teknik- och servicenämnden 

_________________ 
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§ 131/2021   Dnr: KS 2021-320 

Revidering av Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning 

och för placering av stiftelsernas kapital  

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till revidering av Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för 

placering av stiftelsernas kapital godkänns. 

Ärendet 

Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för placering av stiftelsernas 

kapital reviderades under 2017. En ny revidering ska göras efter fyra år. Det 

aktuella dokumentet har granskats och justerats i syfte att skapa tydlighet kring 

förvaltningen samt åstadkomma förbättringar inom förvaltningen av stiftelsernas 

medel. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 maj 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 maj, § 187, där 

följande föreslås: 

Förslag till revidering av Riktlinjer för Marks kommuns stiftelseförvaltning och för 

placering av stiftelsernas kapital godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Tomas Persson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Berörda stiftelser 

________________ 
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§ 132/2021   Dnr: KS 2021-381 

Förslag till budget 2022–2025 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetunderlag 2022–2025 för kommunstyrelsen godkänns. 

Taxor och avgifter för 2022–2025 godkänns. 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en transparent modell för att kunna 

erbjuda förvaltningarna digitala produkter som tjänster. 

 

Ärendet 

Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram 

förslag till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag som 

budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till budget för 

kommunens samlade verksamhet. 

I enlighet med de anvisningar som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde den 

24 februari 2021 har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till 

Budgetunderlag 2022–2025. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni, § 203, där 

följande föreslås: 

Budgetunderlag 2022–2025 för kommunstyrelsen godkänns. 

Taxor och avgifter för 2022–2025 godkänns. 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en transparent modell för att kunna 

erbjuda förvaltningarna digitala produkter som tjänster. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommundirektör Karin Hydén, verksamhetscontroller Marita Haglund, 

HR-chef Pelle Pellby, ekonom Malin Johnsson och tillförordnad ekonomichef Kristian 

Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.   

_______________ 
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§ 133/2021    

Månadsrapport till kommunstyrelsen 

Dagens sammanträde 

Ekonom Malin Johnsson ger kommunstyrelsen information om kommunstyrelsens 

budgetförbrukning per den 31 maj 2021. Riktvärdet är 41,7 % och av detta är 40, 

6 % förbrukat. 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson ger kommunstyrelsen information om 

nämndernas budgetförbrukning per den 31 maj 2021. Riktvärdet är 41,7 % och av 

detta är 40, 6 % förbrukat.  

Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information om finansiell rapport per 

den 31 maj 2021.  

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om projekt 

Lyckeskolan, som invigs i augusti månad. 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

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

_________________ 
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§ 134/2021   Dnr: KS 2017-270 25 

Svar på medborgarförslag om bostadsbyggande i Horred  

Kommunstyrelsens beslut 

Sedan medborgarförslaget inkom år 2017 har satsningarna i Horred ökat och Marks 

Kommun har nu flera pågående kommunala projekt i Horred. Utöver det välkomnas 

privata bostadsprojekt i området.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Ärendet 

Den 29 maj 2017 mottog kommunstyrelsen ett medborgarförslag om 

bostadsbyggnation i Horred. Kommunfullmäktige översände ärendet till 

kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och beslut, KF § 83/2017.  

Ärendet har i maj 2020 kompletterats med en enkät gjord av Horreds byalag.  

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 4 maj 2021.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 maj, § 183, där 

följande föreslås: 

Sedan medborgarförslaget inkom år 2017 har satsningarna i Horred ökat och Marks 

Kommun har nu flera pågående kommunala projekt i Horred. Utöver det välkomnas 

privata bostadsprojekt i området. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Horredsbygdens byalag genom Eva Andree 

 

_______________ 
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§ 135/2021   Dnr: KS 2015-539 253 

Förslag till tillägg till markanvisningsavtal Horred 6:10 

Kommunstyrelsens beslut 

Tilläggsavtalet till det sedan tidigare undertecknade markanvisningsavtalet 

godkänns, under förutsättning att tilläggsavtalet är undertecknat av motparten, och 

finns i handlingarna, till kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni 2021. 

Ärendet 

Marks kommun och Mark Bostadsaktiebolag (556180–9319) ingick den 21 oktober 

2020 avtal gällande markanvisning berörande del av Horred 6:10, del av Horred 

1:5 och del av Horred 9:7, KS 2015-539 253-20. Utbredningen av området som 

markanvisningsavtalet grundades på, var det planförslag som redovisats under 

samrådet 2018. Planområdets utformning har justerats enligt plan- och 

byggnadsnämndens beslut Dnr 217-807 214, § 30/2019. Marks bostadsaktiebolag 

har framfört att det minskade området medför att de nu endast kan uppföra två av 

de tre tilltänka huskropparna inom området. De har genom mail, daterat 2020-05-

19, medgivit att planområdet minskas enligt det reviderade planförslaget.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2021. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni, § 199, där 

följande föreslås: 

Tilläggsavtalet till det sedan tidigare undertecknade markanvisningsavtalet 

godkänns.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Marks Bostadsaktiebolag 

___________________ 
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§ 136/2021   Dnr: KS 2021-207 011 

Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan inom fysisk 

planering 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun avstyrker förslaget att Västra Götalandsregionen i nuläget ska 

hemställa till regeringen om att bli regionplaneorgan inom fysisk planering enligt 

Plan-och bygglagen. Marks kommuns yttrande i ärende RS 2021-01146 daterat 25 

maj 2021 antas.  

Ärendet 

Västra Götalandsregionen överväger att hemställa till regeringen om att få bli 

regionplaneorgan inom fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) och 

skickade den 15 mars 2021 en remissförfrågan till kommunerna och 

kommunalförbunden i regionen avseende hur de olika aktörerna ser på denna 

möjliga utveckling. Remissvar ska ha inkommit till regionen senast den 30 

september 2021. 

Ett preliminärt remissvar från kommunen skickas till kommunalförbundet senast 

den 31 juli 2021, för att kunna ligga till grund för Boråsregionens gemensamma 

yttrande. 

Remissförfrågan har brutits ned i följande frågeställningar: 

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att 

stärka Västra Götaland? 

• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 

stödja den kommunala fysiska planeringen? 

• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett 

behov av att samverka kring på regional nivå?  

• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 

• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen 

om att ansvara för regional planering enligt PBL. 

• Övriga synpunkter 

 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 maj  2021. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 juni, § 209, där 

följande föreslås: 

Marks kommun avstyrker förslaget att Västra Götalandsregionen i nuläget ska 

hemställa till regeringen om att bli regionplaneorgan inom fysisk planering enligt 

Plan-och bygglagen. Marks kommuns yttrande i ärende RS 2021-01146 daterat 25 

maj 2021 antas. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Anita Lomander (S), Glenn Glansin (SD), Lena Ferm Hansson (C), Jessica Rodén 

(S), Karin Jageby (V), Niklas Herneryd (L), Tomas Johansson (M) och Peter 

Landgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till  

Sjuhärads kommunalförbund Västra Götalandsregionen 

 

______________ 
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§ 137/2021   Dnr: KS 2019-833 191 

Kommunsamverkan överförmynderiverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen uppmanar överförmyndarnämnden att i nästkommande 

delårsrapport redogöra för hur de brister man påpekat i sin skrivelse tagits, eller 

planeras, tas omhand. 

Kommunstyrelsen uppmanar överförmyndarnämnden att i sitt budgetunderlag 

inkludera de äskanden om medel som tas upp i skrivelsen. 

Kommunstyrelsen uppmanar överförmyndarnämnden att till kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde (alternativt ett sammanträde man bestämmer) 

lämna ett förslag till KS om; önskad samverkan med ett utpekat överförmynderi 

och; att kommunstyrelsen utifrån förslaget formulerar ett uppdrag till 

kommundirektören att lämna förslag till kommunstyrelsen för slutligt beslut av 

kommunfullmäktige gällande avtalssamverkan med annan utpekad kommun av 

överförmynderiverksamheten. 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

________________________        ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen men 

syfte till att uppmärksamma kommunstyrelsen på nuläget i 

överförmyndarverksamheten. Kommunstyrelsens presidium och 

överförmyndarnämndens presidium har haft en dialog efter att skrivelsen inkommit. 

Efter utredningen av samverkansmöjligheter för överförmyndarverksamheten i 

Mark 2019 har en förändring skett gällande möjligheter till samverkan, Borås har 

öppnat upp för att de nu är intresserade. De önskar dock att intresset för en 

samverkan inom Sjuhärad lyfts i kommunalförbundet. Då detta förmodas leda till 

ett större arbete, och därför tar längre tid, är en lämplig samverkan fortsatt med 

Överförmyndare i samverkan Skövde. Mark bör även delta i det arbete i 

kommunalförbundet som Borås önskar för att om möjligt längre fram ansluta till en 
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sådan tillsammans med övriga Sjuhärads kommuner som redan samverkar med 

Skövde. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, den 2 juni 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 

Informationen noteras. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.   

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Jessica Rodén (S) föreslår att följande beslut fattas: 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen uppmanar överförmyndarnämnden att i nästkommande 

delårsrapport redogöra för hur de brister man påpekat i sin skrivelse tagits, eller 

planeras, tas omhand. 

Kommunstyrelsen uppmanar överförmyndarnämnden att i sitt budgetunderlag 

inkludera de äskanden om medel som tas upp i skrivelsen. 

Kommunstyrelsen uppmanar överförmyndarnämnden att till kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde (alternativt ett sammanträde man bestämmer) 

lämna ett förslag till KS om; önskad samverkan med ett utpekat överförmynderi 

och; att kommunstyrelsen utifrån förslaget formulerar ett uppdrag till 

kommundirektören att lämna förslag till kommunstyrelsen för slutligt beslut av 

kommunfullmäktige gällande avtalssamverkan med annan utpekad kommun av 

överförmynderiverksamheten. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Jessica Rodéns (S) 

yrkande och finner att så sker.  

Skickas till 

Överförmyndarnämnden  

_________________ 
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§ 138/2021   Dnr: KS 2021-329 

Besöksnäringsutredning 2021  

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen godkänner besöksnäringsutredningen och därmed en 

ambitionshöjning för destinationsutvecklingsarbetet i Marks kommun.  

Kommunstyrelsen tillför förvaltningen maximalt 500 000 kronor för år 2021 för 

ambitionshöjande åtgärder, finansiering sker ur kommunreserven.  

Kostnader för år 2022 och framöver tas med i kommande budgetprocess. 

Ärendet 

Destination Boråsregionen är ett tillväxtprojekt inom ramarna för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund. Nätverket består av representanter från de åtta 

deltagande kommunerna. Syftet med projektet är att ta fram en strategi för 

samverkan i besöksnäringsfrågor genom att identifiera vilka områden som ska 

prioriteras på en delregional nivå. Samverkan ska också ske med övriga delregioner 

i Västragötalandsregionen samt andra aktörer.  

Under hösten 2020 har Destination Boråsregionen tillsammans med ett 

konsultföretag arrangerat workshops som näringsliv, tjänstepersoner och politiker 

deltagit i. Strategin föreslås vägleda arbetet de kommande fem åren.  

Strategins vision identifierar att destination Sjuhärad/Boråsregionen ska bli det 

givna valet i Väst för ”närodlade globetrotters” och ”aktiva upptäckare. Strategin 

utgörs av tre så kallade positionsteman som har beröringspunkter mellan varandra: 

• ”Koppla på och koppla av i naturen” 

• ”Lära och uppleva design, konst och textil” 

• ”Träna och tävla för bättre hälsa” 

Vid sidan av dessa positionsteman finns nedanstående uppsättning strategier som 

konkretiseras inriktningen för att genomföra strategin på en övergripande nivå.   

• Utveckla digitala och fysiska tillgängligheten 

• Omvärldsbevakning och analys 

• Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla småskaligheten) 

• Lyfta matupplevelserna 

• Paketera mera (bo, äta, göra) 

• Göra invånare till stolta ambassadörer 

 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har antagit Besöksnäringsstrategi 

Boråsregionen Sjuhärad 2025. I ett sammanträdesprotokoll § 20, 2021-04-16 

rekommenderar direktionen medlemskommunerna att anta Besöksnäringsstrategi 
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Boråsregionen Sjuhärad 2025 och ger kansliet i uppdrag att utreda formerna för 

genomförandet av strategin. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 20 maj 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 juni, § 201, där 

följande föreslås: 

Kommunstyrelsen godkänner besöksnäringsutredningen och därmed en 

ambitionshöjning för destinationsutvecklingsarbetet i Marks kommun.  

Kommunstyrelsen tillför förvaltningen maximalt 500 000 kronor för år 2021 för 

ambitionshöjande åtgärder, finansiering sker ur kommunreserven.  

Kostnader för år 2022 och framöver tas med i kommande budgetprocess.  

Jäv 

Tomas Ekberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

För Tomas Ekberg (M) tjänstgör Ann Iberius Orrvik (M).  

Dagens sammanträde 

Näringslivsutvecklare Camilla Olsson och destinationsutvecklare Malin Silow redogör 

för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C), Stefan Brunander (C), Glenn Glansin (SD), Jessica Rodén 

(S), Anita Lomander (S), Tomas Johansson (M), Anders Lindal (M) och  Ann Iberius 

Orrvik (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, 

och finner att förslaget antas.  

_____________ 
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§ 139/2021   Dnr: KS 2021-387 

Medfinansiering GCM-väg Ubbhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen avser fortsatt att medfinansiera den aktuella gcm-sträckan längs väg 

1614 i Ubbhult. Teknik-och servicenämndens uppgift om driftkostnad för etapp 1 

om ca 2,9 miljoner kronor avseende medfinansiering till Trafikverket år 2021 

finansieras genom kommunreserven. Beslutet tas under förutsättning att 

kommunfullmäktige ökar kommunreserven i samband med beslut om 

aprilrapporten. 

Kommunstyrelsen noterar att kostnaderna är avsevärt mycket högre än i det 

ursprungliga förslaget, och kommer att framföra kritik kring kostnader samt 

processer vid dialog med Trafikverket. 

Kommundirektör får i uppdrag att teckna nödvändigt avtal för medfinansiering med 

Trafikverket gällande delsträcka om cirka 650 meter, etapp 1. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

________________________        ________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

  

Ärendet 

Hösten 2014 var ett omarbetat planprogram för Ubbhult ute på samråd. I 

programmet koncentrerades bebyggelsen kring Kråkered uppe på drumlinen. För 

att planen skulle kunna förverkligas krävdes en gcm-väg genom Ubbhult, en 

sträcka om 3,5 km längs med väg 1614. Denna sträcka kan delas in i fyra etapper 

varav etapp 1 är inom tätbebyggt område, etapp 2 från idrottsplatsen till 

tätbebyggt område, etapp 3 från tätbebyggt område till Stjärnboden samt etapp 4, 

från Stjärnboden till Nordhult. Teknik-och servicenämnden beslutade den 17 mars 

2016, § 23, föreslå kommunstyrelsen att avsätta 19,7 mnkr för utbyggnad av gcm-

väg i Ubbhult. 

Våren 2016 begärde Trafikverket in ansökningar från kommunerna som underlag 

för en regional utbyggnadsplan av gång-och cykelvägar 2017-2020. Marks kommun 

spelade då in behovet av en gcm-väg längs väg 1614 genom Ubbhult (TSN § 

22/2016) etapp 1. 
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Etapp 1, enligt ovan, kostnadsberäknades till 3,6 miljoner kronor. Trafikverket 

beviljade medfinansiering för en sträcka på ca 650 meter till en uppskattad kostnad 

om cirka 3,6 mnkr varav Trafikverket skulle stå för hälften. Den beräknade 

kostnaden för etapp 1, genom Ubbhults tätort baserades på Trafikverkets standard 

om 5 500 kronor per meter, vilket även innefattade belysning. 

November 2016 undertecknades en avsiktsförklaring avseende Ubbhult (väg 1614 

och 1619). Kommunens ambition var att genomförandet av planprogrammet skulle 

ske etappvis genom flera detaljplaner och man var överens om att investeringar för 

gång-och cykel ska ske tidigt i genomförandet av planen.  

I juni 2017 undertecknades ett medfinansieringsavtal för planläggningsprocess för 

gcm-väg längs väg 1614 i Ubbhult (TRV 2017/37194). Den uppskattade kostnaden 

för planläggningsprocessen för den cirka 650 meter långa gcm-vägen var ca 1,5 

miljoner kronor varav Trafikverket och kommunen skulle stå för 750 000 kronor 

var. I avtalet framgår även att efter planläggningsprocessen ska en ny uppskattad 

kostnad för produktion av gång-och cykelvägen tas fram. Om kostnaden under 

arbetet med planläggningsprocessen visar sig överstiga 10 % av bedömd 

totalkostnad, har respektive part möjlighet att begära omförhandling eller 

uppsägning av avtalet. Vid uppsägning av avtalet kvarstår respektive parts 

finansieringsansvar av dittills nedlagda och upparbetade kostnader för de i avtalet 

beskrivna åtgärderna. 

Teknik och servicenämnden gjorde en framställan till kommunstyrelsen (TSN § 

9/2017) om utökad driftbudget 2019 om 1,8 miljoner kronor för medfinansiering av 

den planerade gång-och cykelvägen genom Ubbhult. Kommunfullmäktige gav 

därefter med beslut (KF § 111/2017) teknik-och servicenämnden i uppdrag att 

inkludera medfinansieringskostnaderna i budget för kommande år och inarbeta 

sammanlagt 1,8 miljoner kronor i kommande budgetar 2018-2020. I kommunens 

budget 2018-2021, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-23, lyftes 3,0 miljoner 

kronor in under 2019 för byggnation av gcm-väg i Ubbhult. Eftersom projektet 

försenades realiserades inte budgetposten och fördes inte heller upp i kommande 

budgetprocesser eftersom någon ny information ej framkommit om projektets 

genomförande. 

November 2018 meddelade Trafikverket att Västra Götalandsregionen beslutat 

avsätta ytterligare medel vilket innebar att kommunens andel medfinansiering för 

projektering sänktes från 50 % till 30 %. Kommunen skulle dock fortfarande stå för 

50 % av byggkostnaden.  

I maj 2019 meddelade Trafikverket att projektet med etapp 1 var försenat. 

Marks kommun har fram till september 2019 betalat ut 825 000 kronor i 

medfinansiering för gcm-väg längs väg 1614, Ubbhult. Beloppet avsåg 

medfinansiering av planläggningsprocessen. 
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I oktober 2020 aviserade Trafikverket att projekteringskostnaden i form av vägplan 

ökat ytterligare. Dessutom framfördes ett behov av att teckna ett tilläggsavtal med 

Marks kommun avseende den ökade kostnaden samt för skedena bygghandling och 

produktion. I början av mars 2021 redovisade Trafikverket en kalkyl där 

kommunens kostnad för vägplan uppgår till 1 440 tkr, vilket utgör 30 % av den 

totala kostnaden. Kalkylprognosen för bygghandling och produktion uppgår för 

kommunens del till 2 300 000 kr vilket utgör 50 % av den totala kostnaden. 

Kostnaden ökar därmed för kommunens del från tidigare bedömda totalt 1 800 000 

kronor till totalt 3 740 000 kronor, varav redan nedlagda medel 825 000 kronor. 

Återstående kostnadsprognos är 2 915 000 kronor. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 9 juni 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 

Kommunen avser fortsatt att medfinansiera den aktuella gcm-sträckan längs väg 

1614 i Ubbhult. Teknik-och servicenämndens uppgift om driftkostnad för etapp 1 

om ca 2,9 miljoner kronor avseende medfinansiering till Trafikverket år 2021 

finansieras genom kommunreserven. Beslutet tas under förutsättning att 

kommunfullmäktige ökar kommunreserven i samband med beslut om 

aprilrapporten. 

Kommunstyrelsen noterar att kostnaderna är avsevärt mycket högre än i det 

ursprungliga förslaget, och kommer att framföra kritik kring kostnader samt 

processer vid dialog med Trafikverket. 

Kommundirektör får i uppdrag att teckna nödvändigt avtal för medfinansiering med 

Trafikverket gällande delsträcka om cirka 650 meter, etapp 1. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 juni 2021.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M), Jessica Rodén (S), Glenn Glansin (SD) och Lars-Inge 

Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut och finner att så sker. 

_______________ 

 

  



Sida 43(44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2021-06-16 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 140/2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut Delegat  Datum Diarienummer 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-452 255-4 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-453 255-3 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2018-675 255-5 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-425 255-4 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-432 255-3 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-675 255-4 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-674 255-4 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-614 255-4 

Markupplåtelseavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2020-673 255-4 

Överenskommelse om 

ledningsrättsåtgärd 

Samhällsutvecklingschef 2021-05-28 KS 2021-388-1 

Servitutsavtal Exploateringsingenjör 2021-05-28 KS 2021-389-1 

Nyttjanderättsavtal Exploateringsingenjör 2021-05-28 KS 2021-59 255-2 

Nyttjanderättsavtal Förvaltningschef 2021-05-28 KS 2021-222 255-3 

Uppgiftsinsamling inför allmän 

fastighetsdeklaration 2023. 

Håven 1:60 

Samhällsutvecklingschef 2021-06-04 KS 2021-133 122-19 

Uppgiftsinsamling inför allmän 

fastighetsdeklaration 2023. 

Öxabäcks stom 1:19 

Samhällsutvecklingschef 2021-06-04 KS 2021-133 122-20 
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§ 141/2021 

Redovisning av meddelanden 

A) Inspektionsmeddelande 

B) Kallelse Direktionen 2021-06-04 med handlingar 

C) Protokoll styrelse 20210601 

D) Tackkort city appeal 

E) Tertialrapport 1 2021 

F) Till Marks Kommun gällande väg 1626 mellan Hyssna och Seglora 

G) Skrivelse från överförmyndarnämnden till kommunstyrelsen 2021 

Dagens sammanträde 

Anita Lomander (S) föreslår att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att 

formulera ett svar på skrivelse ”F) Till Marks Kommun gällande väg 1626 mellan 

Hyssna och Seglora”, samt att svarsskrivelsen ska redovisas till kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Anita Lomanders (S) 

förslag, och finner att förslaget antas.  

_____________ 

 

 


