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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-15.10. 
Paus klockan 10.05-10.15, 12.30-13.30.  

  
Beslutande C Stefan Brunander (C) tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) §§ 

160-164, §§ 166-175 
 S Jessica Rodén (S) tjänstgör för Stefan Brunander (C) § 165 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson §§ 160-164, 

§§ 166-175 
 KD Elise Arnell (KD) tjänstgör för Tomas Ekberg (M) § 165 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ordinarie ledamöter via Skype 
 S Lisa Dahlberg 
 M Tomas Johansson, klockan 08.30-11.55, §§ 160- del av § 

171 
   
   
  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Jessica Rodén §§ 160-164, §§ 166-175 
 S Christopher Thorsson, via Skype  
 KD Elise Arnell §§ 160-164, §§ 166-175  
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Karin Hydén, ekonomichef  
  Anna Holmén, utredare § 161 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 162-163, 171 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef §§ 162, 173 
  Pelle Pellby, HR-chef §§ 164, 173 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnads- 

förvaltningen §§ 165-172 
  Jörgen Heurlin, exploateringsingenjör §§ 172 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 165-173 
  Emilia Nyhage, exploateringsingenjör §§ 169 
  Caroline Sternsén, mark- och exploateringskonsult §§ 168 
  Pernilla Berminge, exploateringsingenjör § 169 via Skype  
  Ing-Marie Sjöblom, planhandläggare § 172 
  Malin Johnson, ekonom § 173 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§ 173 
  Krister Näsström, digitaliseringschef § 173-174 
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  Martin Bertilsson, upphandlingschef § 173 
  Oscar Eriksson, utvecklingsledare § 174 
  Petra Redin, verksamhetschef § 174 
  Angelica Johansson, utredare § 174 
  

 
Utses att justera Tomas Ekberg  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 29 juni 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  § 160-175 
  Ellen Player Pellby    
     
 Ordförande    
  Lena Ferm Hansson § 160-175 
     
 Justerande    
 Tomas Ekberg                    §§ 160-164, §§ 166-175 
  
                    Justerande   
 Elise Arnell                        § 165 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 160-175 
 
Sammanträdesdatum 2020-06-10 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-06-29 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-07-21 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  § 160 
  
Information om remissutskick angående utredning att samla till-
stånds- och tillsynsverksamhet under en förvaltning 

§ 161 

  
Verksamhet i krisledningsnämnden avseende Covid-19  § 162 
  
Deltagande på distans vid sammanträden för kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

§ 163 

  
Svar på motion om personalekonomisk redovisning i samband med 
årsredovisningen (S) 

§ 164 

  
Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på  
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020  

§ 165 

  
Förslag till uppdrag om parkeringshus § 166 
  
Förslag till revidering av taxor och avgifter inom mark- och exploa-
terings område 

§ 167 

  
Godkännande av markanvisningsavtal för Horred 1:5, 6:10 och 9:7  § 168 
  
Förslag till ansökan om planbesked, del av Mark Assberg 7:31 och 
del av Mark Assberg 1:30 

§ 169 

  
Svar på medborgarförslag om sommarlovskort  § 170 
  
Beställning av projektering av nytt resecentrum i Kinna  § 171 
  
Remissvar på översiktsplan för Härryda kommun, fördjupning av 
Landvetter södra 

§ 172 

  
Budgetanpassning 2021, kommunstyrelsens förvaltning  § 173 
  
Start av projekt, portföljstyrning 2020 § 174 
  
Information om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Mark 
Kraftvärme AB  

§ 175 
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§ 160/2020  

Förändring av ärendelistan  

Arbetsutskottets beslut 
 
Information om kontaktcenter görs som tillägg till ärendet gällande start av 
projekt, portföljstyrning 2020. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att information om kontaktcenter görs som tillägg till 
ärendet gällande start av projekt, portföljstyrning 2020.  
 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  

________________ 
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§ 161/2020 Dnr 2019-822 001 

Information om remissutskick angående utredning att samla till-
stånds- och tillsynsverksamhet under en förvaltning 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 13 november 2019, § 264, kom-
mundirektören i uppdrag, med hörande av socialnämnden och miljönämnden, 
att utreda förutsättningarna för att framöver samla all verksamhet avseende 
tillstånd respektive tillsyn för tobak, alkohol, livsmedel, läkemedel och rökfria 
miljöer under en förvaltning. 
 
Utredare Anna Holmén ger arbetsutskottet information om att ärendet kom-
mer att skickas på remiss till berörda nämnder.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker. 

________________ 
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§ 162/2020 Dnr 2020-312 180 

Verksamhet i krisledningsnämnden avseende Covid-19  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen noteras.  
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lena Ferm Hansson  Tomas Ekberg 
Ordförande   Justerare 

Ärendet 
Med anledning av pandemin covid-19 och det extraordinära läge som  
kommunen befinner sig i, fattades den 17 april 2020 beslut om att kris- 
ledningsnämnden i kommunen skulle träda i funktion för att möjliggöra att 
kommunen ska kunna besluta i olika frågor av brådskande karaktär som  
gäller den extraordinära händelsen. När krisledningsnämndens verksamhet 
som är föranledd av den extra-ordinära händelsen inte längre behövs, får 
kommunstyrelsen besluta att verksamheten ska upphöra. Sådant beslut får 
enligt lag även fattas av fullmäktige. Fråga är om situationen nu är sådan att 
krisledningsnämndens verksamhet kan upphöra. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juni 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Den nu pågående verksamheten i krisledningsnämnden, med anledning av  
covid-19, upphör. 

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) föreslår att informationen noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 
förslag, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 163/2020 Dnr 2020-170 101 

Deltagande på distans vid sammanträden för kommunstyrelsens  
arbetsutskott 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottet tillåts ha sammanträden med ledamöter närvarande på  
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till kansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta hän-
der. Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
 
Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lena Ferm Hansson  Tomas Ekberg 
Ordförande   Justerare 

Ärendet 
Med anledning av den pandemi som för närvarande råder kan behov uppstå 
för de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott att kunna delta på 
dess sammanträden på distans.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 maj 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsutskottet tillåts ha sammanträden med ledamöter närvarande på  
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar före samman- 
trädet anmäla detta till kansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på  
distans.  
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Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta händer. 
Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
 
Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021.  

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Stefan Brunander (C) föreslår följande: 
 
Arbetsutskottet tillåts ha sammanträden med ledamöter närvarande på  
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till kansliet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Sekretessen måste upprätthållas och det måste även vara säkerställt att 
känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter inte kommer i orätta hän-
der. Om det inte är uppfyllt kan deltagande på distans inte tillåtas.  
 
Beslutet gäller till och med den 30 juni 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Stefan Brunanders 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  
 

________________ 
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§ 164/2020 Dnr 2017-254 020  

Svar på motion om personalekonomisk redovisning i samband med 
årsredovisningen (S) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ett fortsatt och förstärkt analys- och utvecklingsarbete behövs för att utveckla 
kommunens personalredovisning för att redovisa bland annat det arbete mot 
hälsa och ohälsa som bedrivs. Med den inriktningen får personalredovisningen 
en tydligare karaktär av hälsobokslut och kan dessutom vara underlag i verk-
samheternas fortsatta förbättringsarbete.  
 
Kommunledningskontoret är väl medvetet om att detta bör vara och är in-
riktningen på det fortsatta arbetet med personalredovisningen. 
 
Motionen är därmed besvarad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Pauli Kuitunen (S) har i en motion daterad 2017-05-16 föreslagit att det till 
årsredovisningen för 2017 tillförs en personalekonomisk redovisning med ett 
hälsobokslut. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 mars 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Ett fortsatt och förstärkt analys- och utvecklingsarbete behövs för att utveckla 
kommunens personalredovisning för att redovisa bland annat det arbete mot 
hälsa och ohälsa som bedrivs. Med den inriktningen får personalredovisningen 
en tydligare karaktär av hälsobokslut och kan dessutom vara underlag i verk-
samheternas fortsatta förbättringsarbete.  
 
Kommunledningskontoret är väl medvetet om att detta bör vara och är inrikt-
ningen på det fortsatta arbetet med personalredovisningen. 
 
Motionen är därmed besvarad.  

Dagens sammanträde 
HR-chef Pelle Pellby redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) föreslår med instämmande av Tomas Ekberg (M),  
följande: 
 
Ett fortsatt och förstärkt analys- och utvecklingsarbete behövs för att utveckla 
kommunens personalredovisning för att redovisa bland annat det arbete mot 
hälsa och ohälsa som bedrivs. Med den inriktningen får personalredovisningen 
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en tydligare karaktär av hälsobokslut och kan dessutom vara underlag i verk-
samheternas fortsatta förbättringsarbete.  
 
Kommunledningskontoret är väl medvetet om att detta bör vara och är inrikt-
ningen på det fortsatta arbetet med personalredovisningen. 
 
Motionen är därmed besvarad.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Niklas Herneryds (L) 
med fleras förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Pauli Kuitunen (S) 
 

________________ 
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§ 165/2020 Dnr 2020-337 044  

Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med avseende på  
företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
50 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälsoskydd. Övriga tillsyns- 
avgifter enligt miljöbalken debiteras enligt tidigare beslut av komunfullmäk-
tige § 194/2019.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lena Ferm Hansson  Elise Arnell 
Ordförande   Justerare 

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.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information i ärendet den 3 juni 
2020, § 154. 

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 
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- undantag från avgiftsbefrielserna görs för arbete med befogade klagomål, 
tid för förelägganden och annat sanktionsarbete om företagaren inte  
sköter sig, arbete med köldmedierapporter med mera. Samma gäller 
också för prövning av inkommande ärenden exempelvis tillstånds- 
ansökningar, anmälningar eller andra ärenden som behöver prövas. 

 
Kostnaderna för avgiftsbefrielserna noteras och hanteras i samband med bok-
slutet. 
 
Jäv 
Stefan Brunander (C) och Tomas Ekberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 
 
För Stefan Brunander (C) tjänstgör Jessica Rodén (S). För Tomas Ekberg (M) 
tjänstgör Elise Arnell (KD).  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår 50 % avgiftsbefrielse för 2020 för tillsyn enligt hälso-
skydd. Övriga tillsynsavgifter enligt miljöbalken debiteras enligt tidigare beslut 
av komunfullmäktige § 194/2019.  
 
Förslaget antas.  
 

________________ 
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§ 166/2020 Dnr 2020-100 297 

Förslag till uppdrag om parkeringshus  

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras för att ytterligare belysa följande aspekter: 
 
Antal beräknade parkeringsplatser överensstämmer med det behov som finns, 
sett till bland annat näringsidkare och dess besökare.  
 
Trafikflödets fysiska lämplighet till och från parkeringshuset.  
 
Vilka typer av förstärkningsåtgärder som behövs för noder till och från  
parkeringshuset under mark. 

Ärendet 
Redovisning av förstudie för etablering av parkeringshus i Kinna centrum. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juni 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förstudien godkänns. 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att projektera för aktuellt förslag. 
 
Kostnaden för att genomföra projekteringen belastar teknik- och service-
nämndens investeringsram under förutsättning att kommunfullmäktige beslu-
tar denna ram.   

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Jörgen Heurlin redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Stefan Brunander (C) föreslår, med instämmande av Tomas Ekberg (M) att 
ärendet återremitteras för att ytterligare belysa följande aspekter: 
 
Antal beräknade parkeringsplatser överensstämmer med det behov som finns, 
sett till bland annat näringsidkare och dess besökare.  
 
Trafikflödets fysiska lämplighet till och från parkeringshuset.  
 
Vilka typer av förstärkningsåtgärder som behövs för noder till och från  
parkeringshuset under mark.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Stefan Brunanders 
(C) med fleras förslag, och finner att förslaget antas.   
________________ 
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§ 167/2020 Dnr 2020-351 044 

Förslag till revidering av taxor och avgifter inom mark- och  
exploaterings område 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reviderade taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2021 godkänns och över-
lämnas till budgetberedningen för vidare behandling.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lena Ferm Hansson  Tomas Ekberg 
Ordförande   Justerare 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har idag gällande taxor för tomtförsäljningar, vissa  
arrendetyper och ärendespecifika åtgärder som parkeringar och trädgårds- 
odlingar.  
 
Samhällsutvecklingsenheten ser behov av att revidera aktuella taxor i enlighet 
med marknadsmässiga priser och har framarbetat förslag på reviderade taxor 
och avgifter.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juni 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av kommunstyrelsens taxor och avgifter antas enligt upprättat för-
slag.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén och samhällutvecklingschef Victoria Bengtsson  
redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att reviderade taxor och avgifter för kommunstyrelsen 
2021 godkänns och överlämnas till budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Förslaget antas.  
 

________________ 
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§ 168/2020 Dnr 2015-539 253  

Godkännande av markanvisningsavtal för Horred 1:5, 6:10 och 9:7  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Markanvisningsavtal för Horred 1:5, 6:10, och 9:7 tecknas med Marks  
Bostadsaktiebolag.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Godkännande av markanvisningsavtal för bostadsexploatering. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Markanvisningsavtal för Horred 1:5, 6:10, och 9:7 tecknas med Marks  
Bostadsaktiebolag. 

Dagens sammanträde 
Mark- och exploateringskonsult Caroline Sternsén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Markanvisningsavtal för Horred 1:5, 6:10, och 9:7 
tecknas med Marks Bostadsaktiebolag.  
 
Förslaget antas.  
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 17(26) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-06-10 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 169/2020 Dnr 2015-539 253  

Förslag till ansökan om planbesked, del av Mark Assberg 7:31 och 
del av Mark Assberg 1:30  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ansökan om planbesked lämnas in till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att lämna in ansökan om plan- 
besked.  
 
Årets kostnader, 729 600 kr, finansieras genom kommunstyrelsens  
budgetram för behovs- och verksamhetsförändringar 2020. 
 
Kommande årskostnader, 286 600 kr, hanteras i den ordinarie budget- 
processen för kommande år.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ansökan om planbesked på del av Assberg 7:31 och del av Assberg 1:30, 
Ängahagen, i syfte att utreda möjligheten att exploatera området för  
kommunal verksamhet och bostäder.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om planbesked lämnas in till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att lämna in ansökan om plan- 
besked.  
 
Årets kostnader, 729 600 kr, finansieras genom kommunstyrelsens  
budgetram för behovs- och verksamhetsförändringar 2020. 
 
Kommande årskostnader, 286 600 kr, hanteras i den ordinarie budget- 
processen för kommande år. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Pernilla Berminge redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Ansökan om planbesked lämnas in till plan- och byggnadsnämnden. 
 
Samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att lämna in ansökan om plan- 
besked.  
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Årets kostnader, 729 600 kr, finansieras genom kommunstyrelsens  
budgetram för behovs- och verksamhetsförändringar 2020. 
 
Kommande årskostnader, 286 600 kr, hanteras i den ordinarie budget- 
processen för kommande år. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 19(26) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-06-10 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 170/2020 Dnr 2019-499 531  

Svar på medborgarförslag om sommarlovskort 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun har inte budgeterat för att erbjuda ungdomar i årskurs 7-9  
eller någon annan åldersgrupp fria sommarlovskort under sommaren 2020.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lena Ferm Hansson  Tomas Ekberg 
Ordförande   Justerare 

Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att Marks kommun ska besluta att erbjuda ett gratis 
sommarlovskort till alla ungdomar i årskurs 7-9 för sommaren 2020. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 maj 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun har inte budgeterat för att erbjuda ungdomar i årskurs 7-9  
eller någon annan åldersgrupp fria sommarlovskort under sommaren 2020.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att svaret på medborgarförslaget ska vara att Marks 
kommun inte har budgeterat för att erbjuda ungdomar i årskurs 7-9 eller  
någon annan åldersgrupp fria sommarlovskort under sommaren 2020.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Förslaget antas.  
 

________________ 
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§ 171/2020 Dnr 2019-818 537  

Beställning av projektering av nytt resecentrum i Kinna  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Under förutsättning att projektet tilldelas statlig medfinansiering beställer 
kommunstyrelsen en projektering av Kinna resecentrum, baserat på för- 
studien, från Teknik- och servicenämnden. 
 
Projekteringen ska innehålla budget för investeringen, driftkostnader, beräk-
nade intäkter samt kapitalkostnader. Teknik- och servicenämnden ska åter-
rapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 16 december 2020 för 
beslut om finansiering och igångsättning av projektet. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Lena Ferm Hansson  Tomas Ekberg 
Ordförande   Justerare 

Ärendet 
I kommunstyrelsens beslut §218/2019 den 18 december 2019 beställde  
kommunstyrelsen en utredning av ett nytt resecentrum i Kinna av Teknik- och 
servicenämnden. I uppdraget ingick att ansöka om statlig medfinansiering i 
april 2020 respektive ett färdigställande under år 2021. Kommunstyrelsen  
behöver nu beställa en projektering av Kinna resecentrum enligt framtagen 
förstudie av Teknik- och servicenämnden. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juni 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Under förutsättning att projektet tilldelas statlig medfinansiering beställer 
kommunstyrelsen en projektering av Kinna resecentrum, baserat på  
förstudien, från Teknik- och servicenämnden. 
 
Projekteringen ska innehålla budget för investeringen, driftkostnader,  
beräknade intäkter samt kapitalkostnader. Teknik- och servicenämnden ska 
återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 16 december 2020 
för beslut om finansiering och igångsättning av projektet. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och förvaltningschef Malin Bexell redogör 
för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att under förutsättning att projektet tilldelas statlig med-
finansiering beställer kommunstyrelsen en projektering av Kinna resecentrum, 
baserat på förstudien, från Teknik- och servicenämnden. 
 
Projekteringen ska innehålla budget för investeringen, driftkostnader, beräk-
nade intäkter samt kapitalkostnader. Teknik- och servicenämnden ska åter-
rapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast den 16 december 2020 för 
beslut om finansiering och igångsättning av projektet. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 172/2020 Dnr 2020-246 212 

Remissvar på översiktsplan för Härryda kommun, fördjupning av 
Landvetter södra 

Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, för-
djupning av Landvetter södra men förordar att stationsläget för den nya hög-
hastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås placeras i så nära anslutning 
till Landvetter flygplats som möjligt.  

Ärendet 
Marks kommun har som remissinstans tagit del av ett väl genomarbetat  
samrådsförslag Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP 2012, fördjupning av 
Landvetter södra.  
 
Landvetter södra är ett nytt område som ligger strax väster om Landvetter 
flygplats och söder om väg 40. Området är tänkt att byggas ut i två tids- 
horisonter, före och efter utbyggnad av den nya föreslagna järnvägen  
Göteborg-Borås. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 juni 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, för-
djupning av Landvetter södra men förordar att stationsläget för den nya hög-
hastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås placeras i så nära anslutning 
till Landvetter flygplats som möjligt.  

Dagens sammanträde 
Planhandläggare Ing-Marie Sjöblom redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Härryda 
kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra men förordar att stations-
läget för den nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås placeras 
i så nära anslutning till Landvetter flygplats som möjligt.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Härryda kommun, plan@harryda.se  

________________ 
 
 
 
 

mailto:plan@harryda.se


 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23(26) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-06-10 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 173/2020  

Budgetanpassning 2021, kommunstyrelsens förvaltning 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 
Följande enhetschefer för kommunstyrelsens förvaltning redogör för  
respektive enhets uppdrag och förutsättningar: Kommundirektör Mats Lilien-
berg, ekonomichef Karin Hydén, HR-chef Pelle Pellby, upphandlingschef Martin 
Bertilsson, digitaliseringschef Krister Näsström, skydd- och säkerhetschef  
Matilda Johansson, näringslivs- och kommunikationschef Maya Hultgren Saksi 
och samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

________________ 
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§ 174/2020 Dnr 2019-495 005 

Start av projekt, portföljstyrning 2020 

Arbetsutskottets beslut 
 
Följande förslag godkänns för projektstart: 
 
- Gemensam ärendehantering  
- POC (Proof Of Concept) Robotisering   
- E-tjänstesatsning 
 
Kommunstyrelsen finansierar projektet.  
 
Återrapportering till arbetsutskottet åligger projektmottagare efter  
implementering av respektive projekt. 
 
Information om kontaktcenter noteras.  

Ärendet 
Beslut behöver fattas om projektstart av digitaliseringsförslag i Marks  
Kommun, finansierat av utvecklingsportföljen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 maj 2020.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Omgående start för förslagen med en budgeterad summa på 1 400 000  
kronor godkänns. 
 
Kommunstyrelsen finansierar projektet. 
 
Återrapportering till arbetsutskottet åligger projektmottagare. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Oscar Eriksson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) föreslår att följande förslag godkänns för projektstart: 
 
- Gemensam ärendehantering  
- POC (Proof Of Concept) Robotisering   
- E-tjänstesatsning 
 
Kommunstyrelsen finansierar projektet.  
 
Tomas Ekberg (M) föreslår följande tillägg: Återrapportering till arbetsut- 
skottet åligger projektmottagare efter implementering av respektive projekt.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
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Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Niklas Herneryds (L) 
förslag, och finner att förslaget antas. 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 
tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om information om kontaktcenter kan noteras, och finner 
att så sker.  

________________ 
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§ 175/2020 Dnr 2020-212 107  

Information om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Mark 
Kraftvärme AB  

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 19 augusti 2020.   

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde 
den 19 augusti 2020. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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