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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-12.00. 
Paus klockan 09.30-09.45. 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Stefan Brunander 
 S Jessica Rodén  
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare  
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 147-148 
  Maria Sivedal, utredare §§ 149-151 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 150-153, 158 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 150-152 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och service- 

förvaltningen § 153 
  Tomas Arvidsson, verksamhetschef § 153 
  Kennet Jonsson, miljöchef § 154 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 154-157 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 155-157 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 155-158 
  Krister Näsström, digitaliseringschef § 158 
  Martin Bertilsson, upphandlingschef § 158 
  Pelle Pellby, HR-chef § 158 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 158 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§ 158 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 5 juni 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  § 147-159 
  Ellen Player Pellby    
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 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Tomas Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 147-159 
 
Sammanträdesdatum 2020-06-03 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-06-05 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-06-27 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förbundsordning Tolkförmedling Väst  § 147 
  
Förändring av socialnämndens reglemente avseende hyresgarantier 
 

§ 148 

  
Svar på motion om kvalificerade fältassistenter (V)  § 149 
  
Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige  § 150 
  
Översyn av styrdokument beslutade av kommunstyrelsen § 151 
  
Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2019 § 152 
  
Komplettering av återrapportering gällande genomlysning av  
investeringsprojekt  

§ 153 

  
Avgifter enligt Livsmedelslagen och Miljöbalken med avseende på 
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020 

§ 154 

  
Svar på remiss om Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 Hållbara 
resor i Västra Götaland 

§ 155 

  
Svar på remiss om Målbild Tåg 2028 § 156 
  
Information om yttrande över samrådsförslag översiktsplan för 
Härryda kommun, fördjupning av Landvetter södra 

§ 157 

  
Budgetanpassning 2020 kommunstyrelsens förvaltning § 158 
  
Test av Netpublicator Video Meet  § 159 
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§ 147/2020 Dnr 2019-779 106  

Förbundsordning Tolkförmedling Väst  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Tolkförmedling Väst har arbetat fram förslag till ny förbundsordning till följd 
av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. Direktionen har den 
27 mars 2020 beslutat att anta förslaget och översänt förslaget till befintliga 
medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i 
respektive fullmäktige senast den 30 september 2020.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun godkänner den föreslagna förbundsordningen för kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun godkänner den föreslagna förbunds-
ordningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Tolkförmedling Väst 
 

________________ 
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§ 148/2020 Dnr 2020-335 003 

Förändring av socialnämndens reglemente avseende hyresgarantier 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har enligt  
förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Socialnämnden ger kommunala hyresgarantier till enskilda som bedöms vara i 
behov av det. Statliga bidrag för kommunala hyresgarantier kan lämnas efter 
ansökan, men socialnämnden är inte behörig att göra sådan ansökan. Social-
nämnden har därför lyft behovet av att i reglemente ange vem i kommunen 
som ska ha sådan behörighet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Reglementet för socialnämnden revideras på så sätt att 1 § kompletteras med 
att socialnämnden ansvarar för de uppgifter kommunen har enligt  
förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att reglementet för socialnämnden revideras på så sätt 
att 1 § kompletteras med att socialnämnden ansvarar för de uppgifter  
kommunen har enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för  
kommunala hyresgarantier. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Socialnämnden  
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(22) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-06-03 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 149/2020 Dnr 2019-270 753  

Svar på motion om kvalificerade fältassistenter (V) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Motionärernas förslag till att inrätta tjänster som kvalificerade fältassistenter 
har genomförts. Motionen anses härmed besvarad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V), Cecilia Wiklund (V) och Emil Persson  
Torgersson(V) inkom den 25 mars 2019 med en motion som föreslår att 
Marks kommun inrättar kvalificerade fältassistenter. Motionärerna påtalar  
vikten av att arbeta med förebyggande socialt arbete.  Det är viktigt att  
etablera goda kontakter med barn och unga i deras egna miljöer. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionärernas förslag till att inrätta tjänster som kvalificerade fältassistenter 
har genomförts. Motionen anses härmed besvarad.  

Dagens sammanträde 
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att motionärernas förslag till att inrätta tjänster som 
kvalificerade fältassistenter har genomförts. Motionen anses härmed  
besvarad.  
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Motionärerna 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

________________ 
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§ 150/2020 Dnr 2019-857 003 

Översyn av styrdokument beslutade av kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet IT-infrastrukturprogram Marks 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunens verksamheter styrs i hög grad med olika styrdokument. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige ha en redovisning av de 
styrdokument som inte tagits upp till förnyad prövning inom angiven tid. 
Kommunledningskontoret har gått igenom styrdokument beslutade av  
kommunfullmäktige och kontrollerat aktualiteten. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet IT-infrastrukturprogram Marks 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet föreskrifter om sotningsfrister. 
 
Kommunfullmäktige upphäver dokumentet IT-infrastrukturprogram Marks 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av 
kommunfullmäktige. 
 
Förslagen antas. 
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Expedieras till 
Samtliga nämnder och styrelser  

________________ 
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§ 151/2020 Dnr 2019-857 003 

Översyn av styrdokument beslutade av kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Riktlinjer för hemsändningsbidrag i Marks kommun gäller tillsvidare.  
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av  
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Styrdokument är en viktig grund i kommunens styrning. Kommunlednings-
kontoret har gått igenom styrdokument beslutade av kommunstyrelsen och 
kontrollerat aktualiteten.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av  
kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Riktlinjer för hemsändningsbidrag i Marks kommun gäller tillsvidare.  
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av styrdokument beslutade av  
kommunstyrelsen. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 152/2020 Dnr 2020-304 042  

 Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll 2019  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers intern 
kontroll 2019. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att göra en upp- 
följning av internkontroll och inkomma med denna i samband med delårs- 
rapporten.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram kommungemensamma intern-
kontrollpunkter för 2021. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt kommunallagen har varje nämnd ansvar för att den interna kontrollen 
är tillräcklig inom nämndens verksamhetsområde. Enligt Marks kommuns 
kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma 
ägardirektivet för bolagen ska nämnder och styrelser årligen rapportera till 
kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen. Kommun- 
styrelsen ska i sin tur utvärdera den samlade interna kontrollen och vid behov 
aktualisera förbättringar. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers intern 
kontroll 2019.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen av nämnders och styrelsers intern 
kontroll 2019. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att göra en upp- 
följning av internkontroll och inkomma med denna i samband med delårs- 
rapporten.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram kommungemensamma intern-
kontrollpunkter för 2021.  
 
Förslagen antas.  
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Expedieras slutligt till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

________________ 
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§ 153/2020 Dnr 2018-493 29 

Komplettering av återrapportering gällande genomlysning av  
investeringsprojekt 

Arbetsutskottets beslut 
 
Inför behandling i kommunstyrelsen ska underlaget kompletteras med en  
riskanalys.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Återrapporteringen från teknik- och servicenämnden noteras. 
  
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun har gjort en genomlysning i syfte att analysera hur väl  
kommunen står rustad för att klara bygginvesteringar under kommande 10-
årsperiod. Teknik- och servicenämnden fick i uppdrag att till kommun- 
styrelsen återrapportera status och planer för att åtgärda brister som genom-
lysningen pekat på. Ärendet innehåller en komplettering av denna åter- 
rapportering. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Återrapporteringen från teknik- och servicenämnden noteras. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén och förvaltningschef teknik- och service- 
förvaltningen Magnus Palm redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Återrapporteringen från teknik- och servicenämnden noteras. 
  
Inför behandling i kommunstyrelsen ska underlaget kompletteras med en  
riskanalys.  
 
Förslagen antas.  

Expedieras till: 
Teknik- och servicenämnden 

________________ 
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§ 154/2020 Dnr 2020-337 044  

Avgifter enligt Livsmedelslagen och Miljöbalken med avseende på  
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Ärendet 
Marks kommun har i likhet med Sverige som nation; och globalt sett världen 
som helhet, drabbats av en pandemi med en smittspridning av ett coronavirus 
som ger sjukdomen covid-19. Detta har fått och får fortsatt stora effekter på 
människors hälsa och livssituation och som en av många negativa effekter av 
sjukdomsspridningen så slår detta hårt mot många företagare. 
 
I Marks kommun finns en politisk uttalad vilja att försöka stötta kommunens 
företagare på ett så bra sätt som möjligt i detta uppkomna läge. 
 
Med det som utgångspunkt har fick kommundirektören den 2020-05-07 i upp-
drag från kommunstyrelsen att utreda möjligheten att justera livsmedels- och 
miljöbalkstaxan för att hjälpa utsatta företag kopplat till Covid-19 pandemin.  
 
Ärendet har utretts av miljöenheten.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
För verksamhetsåret 2020 tar Marks kommun inte ut följande avgifter:  
 
- årliga tillsynsavgifter enligt miljöbalken avseende tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter, 
- timdebiterade tillsynsavgifter enligt miljöbalken avseende tillsyn av miljö-

farliga verksamheter, 
- årliga tillsynsavgifter enligt miljöbalken avseende tillsyn av hälsoskydds-

objekt, 
- timdebiterade tillsynsavgifter enligt miljöbalken avseende tillsyn av hälso-

skyddsobjekt 
- undantag från avgiftsbefrielserna görs för arbete med befogade klagomål, 

tid för förelägganden och annat sanktionsarbete om företagaren inte skö-
ter sig, arbete med köldmedierapporter med mera Samma gäller också 
för prövning av inkommande ärenden exempelvis tillståndsansökningar, 
anmälningar eller andra ärenden som behöver prövas. 

 
Kostnaderna för avgiftsbefrielserna noteras och hanteras i samband med bok-
slutet. 
 
Jäv 
Tomas Ekberg (M) och Stefan Brunander (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet.  
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Dagens sammanträde 
Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att informationen noteras. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(22) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-06-03 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 155/2020 Dnr 2020-149 51 

Svar på remiss om Trafikförsörjnings-program 2021-2025 Hållbara  
resor i Västra Götaland 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun anser att Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 är väl  
genomarbetat men önskar ett förtydligande och ytterligare ställningstaganden 
kring vissa resonemang enligt bifogat yttrande. 
 
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta infrastruktursatsningar krävs för 
att understiga 60 minuters restid mellan Kinna och pendlingsnavet Göteborg. 
 
Andra stycket i yttrandet kompletteras med följande skrivning: ”Stråket Kinna 
– Svenljunga bör vara ett prioriterat stråk.”  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Västra Götalandsregionen har översänt Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 
Hållbara resor i Västra Götaland, på remiss till kommunerna. Västra  
Götalandsregionen som är regional kollektiv-trafikmyndighet i Västra  
Götaland, har tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 
2021–2025. Trafikförsörjnings-programmet är det övergripande styr- 
dokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Västra Götalandsregionen tar 
tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är regionen 
intresserad av remissinstansernas synpunkter på fyra specifika fråge- 
ställningar. Kommunens yttrande kommer även att delges Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund för en sammanställning av ett delregionalt  
yttrande. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun anser att Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 är väl  
genomarbetat men önskar ett förtydligande och ytterligare ställningstaganden 
kring vissa resonemang enligt bifogat yttrande. 
 
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta infrastruktursatsningar krävs för 
att understiga 60 minuters restid mellan Kinna och pendlingsnavet Göteborg. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande tillägg: Andra stycket i yttrandet 
kompletteras med följande skrivning: ”Stråket Kinna – Svenljunga bör vara 
ett prioriterat stråk.” 
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Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun anser att Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 är väl  
genomarbetat men önskar ett förtydligande och ytterligare ställningstaganden 
kring vissa resonemang enligt bifogat yttrande. 
 
Kommunen vill specifikt betona att fortsatta infrastruktursatsningar krävs för 
att understiga 60 minuters restid mellan Kinna och pendlingsnavet Göteborg. 
 
Förslagen antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Västra Götalandsregionen; kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden 
”Marks kommun – Remissvar TFP, KTN 2019-00023”. 

________________ 
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§ 156/2020 Dnr 2020-150 532 

Svar på remiss om Målbild Tåg 2028  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ställer sig positiv till Målbild Tåg 2028 och införandet av knut-
punktsupplägg med takttrafik, med tillägg av synpunkter enligt bifogat  
yttrande. 
 
Kommunen vill betona att en ny linjesträckning för linje 300 från Kinna via 
väg 41 och en förbifart i Skene skulle innebära en ytterligare tidsbesparing i 
restid mellan Kinna och Göteborg. Det skulle bidra både till målet att under-
stiga 60 minuters restid till regionens pendlingsnav och underlätta för  
införandet av takttrafik. 
 
Följande tillägg görs i yttrandet: Marks kommun påpekar vikten av att Viska-
dalsbanan uppdateras med fjärrblockering och mötesspår. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Västra Götalandsregionen har översänt Målbild Tåg 2028 inklusive stor- 
regional busstrafik, på remiss till kommunerna. Utredningen har fokus på  
delmål 2028 inom Målbild Tåg 2035. Regionen tar emot allmänna synpunkter 
från alla remissinstanser. 
 
Därutöver riktas några specifika frågor till de delregionala kollektivtrafikråden, 
Trafikverket och angränsande län, för att bland annat säkerställa att den före-
slagna utvecklingen av tågtrafiken inklusive utförda avvägningar svarar mot 
den regionala nyttan samt samhällsutvecklingen i stråken. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun ställer sig positiv till Målbild Tåg 2028 och införandet av knut-
punktsupplägg med takttrafik, med tillägg av synpunkter enligt bifogat  
yttrande. 
 
Kommunen vill betona att en ny linjesträckning för linje 300 från Kinna via 
väg 41 och en förbifart i Skene skulle innebära en ytterligare tidsbesparing i 
restid mellan Kinna och Göteborg. Det skulle bidra både till målet att under-
stiga 60 minuters restid till regionens pendlingsnav och underlätta för  
införandet av takttrafik. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande tillägg i yttrandet: Marks kommun  
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påpekar vikten av att Viskadalsbanan uppdateras med fjärrblockering och  
mötesspår.   

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun ställer sig positiv till Målbild Tåg 2028 och införandet av knut-
punktsupplägg med takttrafik, med tillägg av synpunkter enligt bifogat  
yttrande. 
 
Kommunen vill betona att en ny linjesträckning för linje 300 från Kinna via 
väg 41 och en förbifart i Skene skulle innebära en ytterligare tidsbesparing i 
restid mellan Kinna och Göteborg. Det skulle bidra både till målet att under-
stiga 60 minuters restid till regionens pendlingsnav och underlätta för  
införandet av takttrafik. 
 
Förslagen antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
Västra Götalandsregionen; kollektivtrafik@vgregion.se. Ange i ämnesraden 
”Marks kommun – Remissvar KTN 2017-00187”. 

________________ 
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§ 157/2020 Dnr 2020-246 212  

Information om yttrande över samrådsförslag översiktsplan för  
Härryda kommun, fördjupning av Landvetter södra 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål ger arbetsutskottet information om ärende  
angående yttrande över samrådsförslag översiktsplan för Härryda kommun, 
fördjupning av Landvetter södra.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.   
 

________________ 
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§ 158/2020   

Budgetanpassning 2020 kommunstyrelsens förvaltning 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Mats Lilienberg, ekonomichef Karin Hydén, upphandlingschef 
Martin Bertilsson, HR-chef Pelle Pellby, skydd- och säkerhetschef Matilda Jo-
hansson, digitaliseringschef Krister Näsström, näringslivs- och kommunikat-
ionschef Maya Hultgren Saksi och samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson 
ger arbetsutskottet information om budgetanpassning 2020 kommun- 
styrelsens förvaltning. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.   
 

________________ 
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§ 159/2020   

Test av Netpublicator Video Meet 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 10 juni 2020.    

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde 
den 10 juni 2020.    
 
Förslaget antas.  
 

________________ 
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