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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
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§ 33/2022   Dnr: KS 2021-654 

Remissvar om säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder remissvar, diarienummer KS 2021-654-4, som sitt 

svar till Näringsdepartementet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.  

 

____________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Regeringen tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 

2020 års dricksvattendirektiv EU (2020/ 21 84) ska genomföras i svensk rätt.  

Marks kommun har fått möjlighet att svara på remissen angående betänkandet ”En 

säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som tagits fram av utredningen. I 

betänkandet föreslås vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som 

behandlas i direktivet och vilka befogenheter föreslagna myndigheter ska ha. I 

betänkandet kommer utredningen även med förslag till ändringar i svensk 

lagstiftning för att genom föra direktivet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 7 februari 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 februari 2022, § 50, 

där följande föreslås: 

Kommunstyrelsen översänder remissvar, diarienummer KS 2021-654-4, som sitt 

svar till Näringsdepartementet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Jenny Forsberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) och Ulf Dahlberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.   

Beslut skickas till 

Näringsdepartementet, n.remissvar@regeringskansliet.se, 

anders.wannberg@regeringskansliet.se, N 2021/02620  

____________________________ 
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§ 35/2022   Dnr: KS 2022-29 

Avtal med Högskolan i Borås om FoU Sjuhärad 

Kommunstyrelsens beslut 

Marks kommun tecknar avtal med Högskolan i Borås om att ingå i samarbetet med 

FoU Sjuhärad Välfärd under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal enligt 

föreliggande avtalsförslag. 

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har gjort utrymme i sin budget för 

finansiering av Marks kommuns del av kostnaderna med samarbetet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

____________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling 

inom kommunernas välfärdsområden. Ägarparter är Högskolan i Borås, Borås Stad 

samt kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 

Vårgårda. Om Marks kommun väljer att teckna avtal med Högskolan i Borås 

kommer även vi att ingå som ägarpart. 

FoUS publicerar webbartiklar och nyhetsbrev om verksamheten och 

kompetenshöjande arrangemang. De skriver rapporter utifrån utförda forsknings- 

och utvärderingsprojekt och i vissa fall vetenskapliga artiklar. De utvecklar och 

sprider kunskap inom områdena socialtjänst, vård- och omsorg samt angränsande 

verksamheter. 

Genom detta bidrar de till att kommunerna kan bedriva en vetenskaplig baserad 

verksamhet. 

Marks kommun har tidigare ingått som part i FoUS, men gör inte längre det. 

Kommunens deltagande i FoUS upphörde 2019-12-31 i och med kommunstyrelsens 

beslut 2019-10-30 om att inte förlänga det dåvarande avtalet. Bakgrunden till att 

avtalet inte förlängdes var att socialnämndens arbetsutskott och 

äldreomsorgsnämnden ansåg att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för att 

fortsatt vara med och finansiera när avtalet löpte ut 2019 och eventuellt skulle 

förlängas inför 2020.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 17 januari 2022.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 februari 2022, § 50, 

där följande föreslås:  

Marks kommun tecknar avtal med Högskolan i Borås om att ingå i samarbetet med 

FoU Sjuhärad Välfärd under perioden 2022-01-01 – 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal enligt 

föreliggande avtalsförslag. 

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har gjort utrymme i sin budget för 

finansiering av Marks kommuns del av kostnaderna med samarbetet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och 

finner att så sker.  

Beslut skickas till 

FoUS 

Äldreomsorgsnämnden 

Socialnämnden 

_________________________ 

 

  


