
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(11) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-03-02 
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30 – 12.00 

Ajournering Klockan 09.40 – 09.50 
  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Stefan Brunander 
 S Jessica Rodén 
 M Tomas Ekberg 
   
  Tjänstemän 
  Janny Åhman, nämndsekreterare, §§ 50-55 
  Lars Landrö, kanslichef, §§ 50-55  
  Annika Arvidsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 50-52 
  Per Olsson, personalchef §§ 50-51 
  Maya Hultgren Saksi, kommunikationschef §§ 50-51 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef §§ 50-51 
  Helen Rosenberg, kommunikatör §§ 50-51 
  Malin Jakobsson, kommunjurist §§ 52 
  Anna Holmén, utredare § 53 
  Malin Bexell, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvalt-

ningen § 54 
Jörgen Heurlin, exploateringsingenjör § 54 

  Elin Berg, planarkitekt § 54 
  Helena Blomqvist, kommunjurist § 55 
  Svante Brandin, kommunbiolog § 55 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Utses att justera Tomas Johansson  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 9 mars 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  §§ 50-56 
  Janny Åhman   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg    
     
 Justerande    
 Tomas Johansson 

 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 50-56 
 
Sammanträdesdatum 2020-03-02 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-03-09 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-03-31 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   

                            Janny Åhman 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(11) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-03-02 
  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
  

Förändring av ärendelistan 
 

§ 50 

Information om beredskapsplan vid eventuell smittspridning av  
coronaviruset i Marks kommun 

§ 51 

  
Information om framtidens vårdinformationssystem 
 

§ 52 

Svar på motion om intraprenad § 53 
  
Förslag till förstudie för parkeringshus § 54 
  
Skyltning av fartbegränsning av Östra Öresjön och Kalven § 55 
 
Studiebesök på Marks Bostads nya bostadsområde Ängahagen 

 
§ 56 
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§ 50/2020  

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut  
 
Arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande ändringar: 
 
Ärendet Information om beredskapsplan vid eventuell smittspridning av  
coronaviruset i Marks kommun, tillförs ärendelistan. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att arbetsutskottet fastställer ärendelistan med följande 
ändring: 

Ärendet Information om beredskapsplan vid eventuell smittspridning av  
coronaviruset i Marks kommun, tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ändringen av ärendelistan kan antas och finner att 
så sker. 
 
________________ 
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§ 51/2020  

Information om beredskapsplan vid eventuell smittspridning av  
coronaviruset i Marks kommun 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för arbetsutskottet en 
sammanställning med information från medlems- och arbetsgivarorganisat-
ionen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende coronaviruset. 
 
Personalchef Per Olsson och kommunikationschef Maya Hultgren Saksi ger  
arbetsutskottet information om planen och kommuniceringen kring hantering 
vid en eventuell smittspridning av cornaviruset på arbetsplatser i kommunens 
regi och inom Marks kommun. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 52/2020  

Information om framtidens vårdinformationssystem 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträde 
Kommunjurist Malin Jakobsson ger arbetsutskottet information om framtidens 
vårdinformationssystem. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 53/2020 Dnr. 2018-357 619  

Svar på motion om intraprenad 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån 
för Tomas Johanssons förslag. 
 

Ärendet 
Tomas Johansson (M), Elise Benjaminsson (M) och Ann Iberius-Orrvik (M)  
föreslår i en motion som kom in den 20 juni 2018 att Marks kommun ska 
öppna upp för större inflytande för medarbetarna genom att införa möjlig-
heten att driva förskola, skola, äldreboende och LSS på intraprenad.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige om att motionen ska avslås.  

Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M), med instämmande av Lars-Inge Andersson (KD), yrkar 
att motionen antas, i dess följande satser: 
 
- Marks kommun testar att införa intraprenad som möjlig driftsform och  

öppnar upp för enheter inom vård, skola och omsorg att anmäla sitt  
intresse för att genomföra piloter. 
 

- Marks kommun erbjuder medarbetare möjligheten till utbildning i hur man 
driver intraprenad. 
 

- Marks kommun underlättar och aktivt hjälper de medarbetare inom de  
kommunala verksamheter som vill starta upp intraprenad. 
 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att motionen avslås.  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra, och finner att arbetsutskottet  
bifaller Lisa Dahlbergs (S) förslag att motionen avslås. 

 
Reservation 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån 
för Tomas Johanssons förslag. 
 
Expedieras slutligt till 
Motionärerna 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Äldreomsorgsnämnden 
 
________________ 
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§ 54/2020 Dnr. 2020-100 297 

Förslag till förstudie för parkeringshus 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
En förstudie för ett parkeringshus i Kinna centrum ska genomföras. 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med Teknik- och 
serviceförvaltningen och Mark Kraftvärme AB utföra förstudien.  
 
En återrapportering av förstudien ska lämnas till kommunstyrelsen, senast i 
juni månad 2020. 
 
Kostnaden finansieras genom kommunreserven. 
 

Ärendet 
Genomföra en förstudie för uppförande av ett parkeringshus i Kinna centrum 
för att fylla behovet av framtida bostäder, besökande till arenor samt som  
ersättning för avvecklade parkeringsplatser och parkeringshus. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att en  
förstudie för ett parkeringshus i Kinna centrum ska genomföras. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Jörgen Heurlin redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
En förstudie för ett parkeringshus i Kinna centrum ska genomföras. 
 
Samhällbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med Teknik- och 
serviceförvaltningen och Mark Kraftvärme AB utföra förstudien.  
 
En återrapportering av förstudien ska lämnas till kommunstyrelsen, senast i 
juni månad 2020. 
 
Kostnaden finansieras genom kommunreserven. 
 
Förslagen antas.  
 
________________ 
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§ 55/2020 Dnr. 2020-101 513 

Skyltning av fartbegränsning av Östra Öresjön och Kalven 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Skyltning av fartbegräsningen i Östra Öresjön och Kalven förbättras på så sätt 
att befintliga förbudsskyltar tydliggörs, två förbudsskyltar sätts upp i sundet 
mellan Östra Öresjön och Kalven samt informationsskyltar sätts upp vid totalt 
tre båtramper i Östra och Västra Öresjön, vid Bökenäs i Västra Öresjön och 
åtta båtbryggor i Östra Öresjön och Kalven. 
 
Kostnaden finansieras genom kommunreserven. 
 

Ärendet 
Fartbegränsning gäller i Östra Öresjön och sjön Kalven enligt länsstyrelsens 
beslut. Naturskyddsföreningen i Mark och Marks Fågelklubb har i skrivelser till 
kommunen uppmärksammat att skyltningen av fartbegränsningen behöver 
förbättras. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 februari 2020.  
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att skyltning 
av fartbegräsningen i Östra Öresjön och Kalven förbättras på så sätt att  
befintliga förbudsskyltar tydliggörs, två förbudsskyltar sätts upp i sundet  
mellan Östra Öresjön och Kalven samt informationsskyltar sätts upp vid totalt 
tre båtramper i Östra och Västra Öresjön, vid Bökenäs i Västra Öresjön och 
åtta båtbryggor i Östra Öresjön och Kalven. Kostnaden finansieras genom 
kommunreserven. 

Dagens sammanträde 
Kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att skyltning av fartbegräsningen i Östra Öresjön och 
Kalven förbättras på så sätt att befintliga förbudsskyltar tydliggörs, två  
förbudsskyltar sätts upp i sundet mellan Östra Öresjön och Kalven samt  
informationsskyltar sätts upp vid totalt tre båtramper i Östra och Västra  
Öresjön, vid Bökenäs i Västra Öresjön och åtta båtbryggor i Östra Öresjön och 
Kalven. Kostnaden finansieras genom kommunreserven. 
 
Förslaget antas.  

 
Expedieras slutligt till 
Naturskyddsföreningen i Mark 
Marks Fågelklubb 
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§ 56/2020  
 
Studiebesök på Marks bostads nya bostadsområde Ängahagen 
 
Dagens sammanträde 
Arbetsutskottets avslutar dagens sammanträde med att genomföra ett  
studiebesök på Marks bostads nya bostadsområde Ängahagen. 
 
________________ 
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