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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-15.30. 
Paus klockan 09.40-09.55, 12.00-13.00, 14.40-15.00.  

  
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  
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
 KD Elise Arnell 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 196-199, 209 
  Malin Johnson, ekonom §§ 197 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 196-198, 209 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 196-199, 206, 213 
  Pelle Pellby, HR-chef §§ 196-197 
  Lena Arvidsson, redovisningschef § 199 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 200-202, 207-210, 212 
  Kennet Jonsson, miljöchef § 200 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 203-206 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 200-202, 

207-210, 212 
  Pernilla Berminge, exploateringsingenjör §§ 201-202 
  Maria Sivedal, utredare §§ 203-204 
  Anna Holmén, utredare §§ 205 
  Malin Jakobsson, kommunjurist § 206 
  Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare §§ 207-209 
  Emilia Nyhage, exploateringsingenjör § 210 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§ 211 
  Malin Silow, näringslivsutvecklare § 211 
  Sanna Nadj, exploateringsingenjör § 212 
  Karin Ahlgren, projektledare VA § 212 
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Utses att justera Tomas Johansson  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 28 september 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  § 196-214 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Tomas Johansson  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 196-214 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-16 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-09-28 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-10-20 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Information om delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen § 196 
  
Information om delårsrapport 2020 för Marks kommun § 197 
  
Kommunstyrelsens budgetförslag 2021-2024 med konsekvens- 
beskrivning av två procents neddragning 

§ 198 

  
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till  
Kommuninvest  

§ 199 

  
Utredning av konsekvenserna av att införa Rättviksmodellen  § 200 
  
Förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
området Krok 

§ 201 

  
Förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
området Hägnen 

§ 202 

  
Behov av utredning beträffande fördjupad samverkan i Sjuhärad 
inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden 

§ 203 

  
Erbjudande beträffande att teckna avtal gällande grundutrustning  § 204 
  
Avtal om Utväg § 205 
  
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning (enprocentregeln) vid ny-, om- 
eller tillbyggnad av kommunala fastigheter  

§ 206 

  
Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete § 207 
  
Samverkansavtal för folkhälsotjänst  § 208 
  
Remissyttrande på Regional utvecklingsstrategi för Västra  
Götaland 2021-2030 

§ 209 

  
Ansökan om planbesked på Lygnersvider 1:29, Smälteryd  § 210 
  
Leader Sjuhärad § 211 
  
Förslag till rivning av byggnader och anläggningar inom VA- 
verksamheten 

§ 212 

  
Förlängning och utökning av borgensåtagande för tillfällig  
finansiering av fiberutbyggnad för Björketorps fiber ekonomisk  
förening  

§ 213 

  
Anvisning till nämndplan 2021-2022  § 214 
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§ 196/2020 Dnr 2020-341 042    

Information om delårsrapport 2020 för kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Ekonom Malin Johnson ger arbetsutskottet information om delårsrapport 2020 
för kommunstyrelsen. Prognos över augustirapport för kommunstyrelsen  
totalt presenteras.  

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

________________ 
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§ 197/2020 Dnr 2020-340 042   

Information om delårsrapport 2020 för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson ger arbetsutskottet information om delårsrapport 
2020 för Marks kommun. Prognos för nämnderna presenteras, inklusive 
nämndernas preliminära budgetavvikelse. Slutligen presenteras resultat- 
prognos för Marks kommun.   

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

________________ 
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§ 198/2020 Dnr 2020-384 041  

Kommunstyrelsens budgetförslag 2021–2024 med konsekvens- 
beskrivning av två procents neddragning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Budgetunderlag 2021-2024 inklusive redovisning av scenario för 2 % lägre 
ram för kommunstyrelsen noteras. Materialet överlämnas till budgetbered-
ningen.   
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget för att effektivisera kommu-
nens inköpsverksamhet och processer.  
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
____________________  ________________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Den stora påverkan som coronapandemin har på samhällsekonomin gör att 
planeringsförutsättningen för kommande år är mycket osäker. Osäkerheten 
tillsammans med att kommunens budgeterade resultat i budget 2021 endast 
är 2,1 mnkr gör att kommunen behöver förbereda sig på att ta beslut för att 
minska kostnaderna 2021. Med detta som bakgrund beslutade kommunstyrel-
sen den 27 maj om att uppmana nämnderna att konsekvensbeskriva ett sce-
nario med 2 procents nedskärning av de nu föreslagna ramarna för 2021.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 9 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Budget 2021–2024 för kommunstyrelsen godkänns. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund, kommundirektör Mats Lilienberg och 
ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Budgetunderlag 2021-2024 inklusive redovisning av scenario för 2 % lägre 
ram för kommunstyrelsen noteras. Materialet överlämnas till budgetbered-
ningen.   
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Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget för att effektivisera kommu-
nens inköpsverksamhet och processer. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 199/2020 Dnr 2020-479 106 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till  
Kommuninvest 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunen ska till Kommuninvest ekonomisk förening (Föreningen) betala ett 
insatsbelopp om 5 700 000 kronor och kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för ytterligare inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för  
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av in-
betalningarna enligt besluten ovan. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 
 
Kommundirektören utses att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalning av kapitalinsats. Beslutet gäller  
under förutsättning av att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen 
att utse sådan särskild person. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut.  

Ärendet 
Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värde-
grund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Marks  
kommun är medlem i Kommuninvest sedan 1999. Kommunen har ett förlags-
lån till Kommuninvest på 5,7 mnkr. Detta förlagslån fyller inte längre syftet 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest och kommer därför att betalas 
tillbaka. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 
kapital erbjuds samtliga medlemmar att inbetala motsvarande belopp i form 
av en kapitalinsats. Marks kommun har att besluta om kommunen ska  
inbetala återbetalt belopp som insatskapital.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 7 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunen ska till Kommuninvest ekonomisk förening (Föreningen) betala ett 
insatsbelopp om 5 700 000 kronor och kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för ytterligare inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
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Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för  
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av in-
betalningarna enligt besluten ovan. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 
 
Kommundirektören utses att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalning av kapitalinsats. Beslutet gäller  
under förutsättning av att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen 
att utse sådan särskild person. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunen ska till Kommuninvest ekonomisk förening (Föreningen) betala ett 
insatsbelopp om 5 700 000 kronor och kommunstyrelsen bemyndigas att 
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för ytterligare inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för  
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av in-
betalningarna enligt besluten ovan. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 
 
Kommundirektören utses att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalning av kapitalinsats. Beslutet gäller  
under förutsättning av att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen 
att utse sådan särskild person. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 200/2020 Dnr 2018-596 049  

Utredning av konsekvenserna av att införa Rättviksmodellen  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen och emotser det system med 
efterhandsdebitering som är på väg genom lagändring. Miljönämnden  
uppmanas att förbereda sig inför lagförändringen så att taxeändring kan börja 
gälla 1/1 2022. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Miljönämnden har av kommunfullmäktige 2017-11-23 fått i uppdrag att  
utreda konsekvenser av att införa den så kallade Rättviksmodellen, samt att 
utreda vilken faktureringsmodell som skall tillämpas mot verksamhetsutövare. 
Nämnden beslöt den 18 oktober 2018 §44 att till kommunfullmäktige fram-
föra bedömningen att det är olämpligt att införa detta som en ny taxemodell i 
Marks kommun inom miljönämndens område. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 3 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen av konsekvenserna av att  
införa Rättviksmodellen.  

Dagens sammanträde 
Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommunfullmäktige noterar åter- 
rapporteringen och emotser det system med efterhandsdebitering som är på 
väg genom lagändring. Miljönämnden uppmanas att förbereda sig inför lag- 
förändringen så att taxeändring kan börja gälla 1/1 2022. 
 
Lisa Dahlberg (S), Tomas Ekberg (M), Tomas Johansson (M) och Lars-Inge 
Andersson (KD) instämmer i Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Miljönämnden 

________________ 
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§ 201/2020 Dnr 2020-76 303 

Förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
området Krok 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten upprättas i exploaterings- 
området Krok i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster för  
fastigheterna angivna i ”Krok – Verksamhetsområde V, S”, daterad den 19 
december 2019. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.   

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2018, §101, samtliga verksam-
hetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i Marks kommun. 
När Teknik- och serviceförvaltningen bygger ut kommunal vatten- och av-
loppsförsörjning behöver verksamhetsområdena för allmän vatten- och av-
loppsförsörjning utökas.  
 
Förslag på nya verksamhetsområden behandlades under vintern 2019.  
Teknik- och servicenämnden har i beslut den 23 januari 2020, §4/2020, före-
slagit en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i  
exploateringsområdet Krok.  
 
Sedan beslutet fattades har kommunen byggt färdigt vatten- och avlopps- 
nätet i exploateringsområdet Krok. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 13 juli 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i exploateringsområdet Krok 
fastställs enligt upprättat förslag. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetsområde för vatten och spillvatten upp-
rättas i exploateringsområdet Krok i enlighet med lagen om allmänna vatten-
tjänster för fastigheterna angivna i ”Krok – Verksamhetsområde V, S”, date-
rad den 19 december 2019. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Teknik- och servicenämnden 
________________ 
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§ 202/2020 Dnr 2020-395 303  

Förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
området Hägnen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten upprättas i omvandlings- 
området Hägnen i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster för  
fastigheterna angivna i ”Hägnen – verksamhetsområde V, S”, daterad den 18 
maj 2020.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2018, §101, samtliga verksam-
hetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i Marks kommun. 
 
Sedan beslutet fattades har ändringar gjorts för att utöka verksamhetsområ-
det på grund av utökning av verksamhetsområde i befintligt bostadsområde i 
anslutning till överföringsledningen.  
Förslag på nya verksamhetsområden behandlades under våren 2020. 
Teknik- och servicenämnden har i beslut den 11 juni 2020, §74/2020, föresla-
git en utökning med verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hägnen.  
Sedan beslutet fattades har kommunen byggt ut VA-nätet till bostadsområdet 
Hägnen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Hägnen fastställs  
enligt upprättat förslag.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetsområde för vatten och spillvatten  
upprättas i omvandlingsområdet Hägnen i enlighet med lagen om allmänna 
vattentjänster för fastigheterna angivna i ”Hägnen – verksamhetsområde V, 
S”, daterad den 18 maj 2020.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Teknik- och servicenämnden  
________________ 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 14(31) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-09-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 203/2020 Dnr 2020-338 106 

Behov av utredning beträffande fördjupad samverkan i Sjuhärad 
inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun är positiva till att utföra utredning om fördjupad samverkan i 
Sjuhärad enligt upprättad beskrivning i utredningsuppdraget. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att teckna överenskommelse med  
intresserade Sjuhäradskommuner om att genomföra utredningsuppdraget 
samt samordna utredningen internt. 
 
Miljönämnden får i uppdrag att finansiera Marks kommuns del av utrednings-
kostnaden. Utredningen skall titta på samtliga möjliga samverkansformer.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora krav 
på kompetens och bemanning i kommunerna. Miljöcheferna i Sjuhärad har 
undersökt olika samverkansformer och kommit fram till att kommunalförbund 
som samverkansform anses mest relevant att arbeta vidare med. Det innebär 
behov av att göra en samlad utredning och då med hjälp av konsult till en 
uppskattad total kostnad på 350 000 kronor. Utredningen ska kunna ligga till 
grund för berörda kommuners ställningstagande om att bilda, och ingå i, ett 
kommunalförbund. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 7 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun är positiva till att utföra utredning om fördjupad samverkan i 
Sjuhärad enligt upprättad beskrivning i utredningsuppdraget. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att teckna överenskommelse med intresse-
rade Sjuhäradskommuner om att genomföra utredningsuppdraget samt  
samordna utredningen internt. 
 
Miljönämnden får i uppdrag att finansiera Marks kommuns del av utrednings-
kostnaden.  

Dagens sammanträde 
Utredare Maria Sivedal och miljöchef Kennet Jonson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår som tillägg att ”utredningen skall titta på  
samtliga möjliga samverkansformer.”  
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Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun är positiva till att utföra utredning om fördjupad samverkan i 
Sjuhärad enligt upprättad beskrivning i utredningsuppdraget. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att teckna överenskommelse med  
intresserade Sjuhäradskommuner om att genomföra utredningsuppdraget 
samt samordna utredningen internt. 
 
Miljönämnden får i uppdrag att finansiera Marks kommuns del av utrednings-
kostnaden. 
 
Förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till  
Miljönämnden  
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(31) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-09-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 204/2020 Dnr 2020-39 106 

Erbjudande beträffande att teckna avtal gällande grundutrustning  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun godkänner upprättat avtal med Västra Götalandsregionen  
beträffande grundutrustning. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal 
med Västra Götalandsregionen beträffande grundutrustning. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun har sedan 1 oktober 2017 ett samarbetsavtal med Västra  
Götalandsregionen för försörjning av personliga hjälpmedel men där ingår inte 
grundutrustning. Västra Götalandsregionen har i januari 2020 översänt ett  
erbjudande om att teckna avtal gällande grundutrustning. Avtalet innebär en 
möjlighet för kommunen att teckna avtal för att köpa och/eller hyra grund- 
utrustning utifrån det sortiment som hjälpmedelscentralen tillhandahåller. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 28 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun godkänner upprättat avtal med Västra Götalandsregionen  
beträffande grundutrustning. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal 
med Västra Götalandsregionen beträffande grundutrustning. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun godkänner upprättat avtal med 
Västra Götalandsregionen beträffande grundutrustning. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal 
med Västra Götalandsregionen beträffande grundutrustning. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Socialnämnden 
Äldreomsorgsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
________________ 
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§ 205/2020 Dnr 2020-153 106  

Avtal om Utväg  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 
30 septemer 2020 utreda den organisatoriska placeringen för Utväg. 
 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
____________________  ________________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med koncern-
kontoret Västra Götalandsregionen utarbetat ett avtalsförslag gällande Utväg 
Södra Älvsborg. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
rekommenderar medverkande kommuner att teckna avtal enligt förslag. Kom-
munernas beslut ska meddelas till kommunalförbundet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 10 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut.  

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 septemer 2020 utreda den organisa-
toriska placeringen för Utväg. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag, och finner att förslaget antas. 

________________ 
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§ 206/2020 Dnr 2019-299 200  

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning (enprocentregeln) vid ny-, om- 
eller tillbyggnad av kommunala fastigheter  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut att anta Riktlinje för konstnärlig gestaltning i 
Marks kommun i enlighet med upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun ska enligt kommunfullmäktiges beslut ta fram ett förslag till 
regelverk för hur enprocentregeln för konstnärlig gestaltning ska kunna till-
lämpas i Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 26 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta beslut att 
anta Riktlinje för konstnärlig gestaltning i Marks kommun i enlighet med  
bifogat förslag.  

Dagens sammanträde 
Kommunjurist Malin Jakobsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut att anta Riktlinje för 
konstnärlig gestaltning i Marks kommun i enlighet med upprättat förslag. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Samtliga nämnder  
Kommunfullmäktige, för kännedom 
 
________________ 
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§ 207/2020 Dnr 2020-154 106 

Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Marks kommun för perioden 2021-2024. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun 2021 till 2024. 
Kommunstyrelsen i Marks kommun och Södra hälso-och sjukvårdsnämnden 
(HSNS) har två rådande samverkansavtal avseende det gemensamma folk-
hälsoarbetet. Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Marks  
kommun 2017-2020 samt Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Marks 
kommun för perioden 2017 och tills vidare. Avtalen reglerar åtaganden,  
organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen 
mellan parterna.  
 
Detta avtal är ett tidsbestämt avtal för samverkan avseende lokalt folkhälso-
arbete i Marks kommun 2021–2024. Det andra avtalet är ett tillsvidareavtal 
för samverkan avseende en heltidstjänst folkhälsoarbete.  
Marks kommun och HSNS avser nu teckna nya avtal för kommande period. 
Förslaget är att teckna ett nytt fyraårsavtal för samverkan avseende lokalt 
folkhälsoarbete som ska gälla för perioden 1 januari 2021 till 31 december 
2024. Förslaget är att även avtalet avseende folkhälsotjänst ersätts av ett 
nytt avtal. Anledningen till detta är att texterna i båda avtalen bättre ska 
stämma överens.  
 
Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra. Avsikten med av-
talen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre re-
sursutnyttjande och större genomslagskraft. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen för perioden 2021-2024 
med 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. Kommunen avsätter 
motsvarande 14 kronor per invånare och år för folkhälsoinsatser. För 2021 års 
budget används antalet invånare som enligt SCB:s statistik bor i kommunen 
den 31/12 2019. I Mark bodde vid detta datum 34754 invånare. Det innebär 
att HSNS och kommunen bidrar med 486 556 kronor per part som ger total-
summan 973 112 kronor för verksamhetsåret 2021. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 25 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Marks kommun för perioden 2021-2024. 
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Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. 
  

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Lina Sjöstrand redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till  
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun för  
perioden 2021-2024. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Västra Götalandsregionen 
________________ 
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§ 208/2020 Dnr 2020-154 106 

Samverkansavtal för folkhälsotjänst 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal avseende folk- 
hälsotjänst i Marks kommun 2021 och tills vidare. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen i Marks kommun och Södra hälso-och sjukvårdsnämnden 
(HSNS) har två rådande samverkansavtal avseende det gemensamma folk-
hälsoarbetet. Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Marks  
kommun 2017-2020 samt Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Marks 
kommun för perioden 2017 och tills vidare. Avtalen reglerar åtaganden,  
organisation och inriktning för samverkan samt den ekonomiska fördelningen 
mellan parterna.  
 
Detta avtal är ett tillsvidareavtal för samverkan avseende en heltidstjänst för 
folkhälsoarbete. Det andra avtalet är ett tidsbestämt avtal för samverkan av-
seende lokalt folkhälsoarbete som löper ut 31 december 2020.  
 
Marks kommun och HSNS avser nu teckna nya avtal för kommande period. 
Förslaget är att teckna ett nytt fyraårsavtal för samverkan avseende lokalt 
folkhälsoarbete som ska gälla för perioden 1 januari 2021 till 31 december 
2024. Förslaget är att även avtalet avseende folkhälsotjänst ersätts med ett 
nytt avtal. Anledningen till detta är att texterna i båda avtalen bättre ska 
stämma överens.  
 
Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra. Avsikten med av-
talen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre  
resursutnyttjande och större genomslagskraft. 
 
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön och omkostnader för en 
heltid folkhälsostrateg. HSNS avsätter årligen 390 000 kronor för  
samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst motsvarande en årsarbetare. 
Kommunen avsätter resterande medel för tjänsten. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 25 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samverkansavtal avseende folk- 
hälsotjänst i Marks kommun 2021 och tills vidare. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. 
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Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Lina Sjöstrand redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till  
samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Marks kommun 2021 och tills  
vidare. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Västra Götalandsregionen 
________________ 
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§ 209/2020 Dnr 2020-221 010  

Remissyttrande på Regional utvecklingsstrategi för Västra  
Götaland 2021-2030 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Remissyttrandet, daterat den 1 september 2020, godkänns och översänds till 
Västra Götalandsregionen som kommunens svar. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks kommun har av Västra Götalandsregionen getts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslag på Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021-2030. Enligt lag ska en utvecklingsstrategi tas fram för länets utveckling 
och det görs av Västra Götalandsregionen i samverkan med andra aktörer. 
Strategin pekar ut övergripande mål för Västra Götalands utveckling samt en 
handfull gemensamma prioriteringar.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Remissyttrandet, daterat den 1 september 2020, godkänns och översänds till 
Västra Götalandsregionen som kommunens svar. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Lina Sjöstrand och verksamhetscontroller Marita Hag-
lund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att remissyttrandet, daterat den 1 september 2020, god-
känns och översänds till Västra Götalandsregionen som kommunens svar. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Västra Götalandsregionen 
Samtliga nämnder och styrelser 
Boråsregionen Kommunalförbundet Sjuhärad 
________________ 
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§ 210/2020 Dnr 2020-378 214  

Ansökan om planbesked på Lygnersvider 1:29, Smälteryd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ansökan om planbesked lämnas in till plan- och byggnadsnämnden enligt 
upprättat förslag. 
 
Exploateringsingenjören delegeras att lämna in ansökan. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ansökan om planbesked på del av Lygnersvider 1:29, Smälteryd, i syfte att 
utreda möjligheten att exploatera området för bostäder. 
 
Sätila är attraktivt för bostäder både i förhållande till sin närhet till större stä-
der, så som Göteborg och Kungsbacka, men också för sitt natursköna läge  
intill Lygnern. Efterfrågan på bostäder är därför stor. 
 
Ansökan om planbesked omfattar det område som i dagsläget är bebyggt 
med olika ekonomibyggnader för lantbruk. Ekonomibyggnaderna ska rivas och 
med undantag för den kulturmärkta mangårdsbyggnaden och ge plats för ca 
200 nya bostäder. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 17 juni 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om planbesked lämnas in till plan- och byggnadsnämnden enligt 
upprättat förslag. 
 
Exploateringsingenjören delegeras att lämna in ansökan. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ansökan om planbesked lämnas in till plan- och 
byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 
 
Exploateringsingenjören delegeras att lämna in ansökan. 
 
Förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 211/2020 Dnr 2020-378 214  

Leader Sjuhärad  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ställer sig positiva till ett fortsatt samarbete med Leader  
Sjuhärad.  
 
Marks kommun ämnar fortsätta finansieringen till Lokalt ledd utveckling  
genom leadermetoden för programperioden 2021–2027, likt programperioden 
2014–2020. 
 
Kontaktperson för Leader Sjuhärad i Marks kommun är näringslivsutvecklare 
med inriktning destination- och landsbygdsutveckling på kommunlednings- 
kontoret.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En ny period med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kommer starta 
med programperiod 2021–2020.  
 
I maj skickade Leader Sjuhärad till Marks kommun en intresseförfrågan, om 
Marks kommun önskar ett fortsatt deltagande i leadersamarbet 2021–2027. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 2 juli 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun ställer sig positiva till ett fortsatt samarbete med Leader  
Sjuhärad.  
 
Marks kommun ämnar fortsätta finansieringen till Lokalt ledd utveckling  
genom leadermetoden för programperioden 2021–2027, likt programperioden 
2014–2020. 
 
Kontaktperson för Leader Sjuhärad i Marks kommun är näringslivsutvecklare 
med inriktning destination- och landsbygdsutveckling på kommunlednings- 
kontoret. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår, med instämmande av Lisa Dahlberg (S) och 
Tomas Johansson (M), följande: 
 
Marks kommun ställer sig positiva till ett fortsatt samarbete med Leader  
Sjuhärad.  
 
Marks kommun ämnar fortsätta finansieringen till Lokalt ledd utveckling  
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genom leadermetoden för programperioden 2021–2027, likt programperioden 
2014–2020. 
 
Kontaktperson för Leader Sjuhärad i Marks kommun är näringslivsutvecklare 
med inriktning destination- och landsbygdsutveckling på kommunlednings- 
kontoret. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) med fleras förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Leader Sjuhärad 
 
________________ 
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§ 212/2020 Dnr 2020-378 214  

Förslag till rivning av byggnader och anläggningar inom VA- 
verksamheten 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Sätila reningsverk och Sätila inloppspumpstation rivs i sin helhet enligt  
beskrivning. Hyssna reningsverk rivs i alla delar utom slamlager som byggs 
om till bräddmagasin, vilket utförs inom överföringsledningsprojektet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ansöka om rivningslov. 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Kostnader för rivning fördelas inom VA-verksamhetens driftbudget. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I samband med utbyggnad av överföringsledningar i Nordvästra Mark blir ett 
antal byggnader och anläggningar onyttiga och ska därmed rivas. Beslut om 
rivning fattas av kommunstyrelsen.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 18 mars 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sätila reningsverk och Sätila inloppspumpstation rivs i sin helhet enligt  
beskrivning. Hyssna reningsverk rivs i alla delar utom slamlager som byggs 
om till bräddmagasin, vilket utförs inom överföringsledningsprojektet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ansöka om rivningslov. 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Kostnader för rivning fördelas inom VA-verksamhetens driftbudget.  

Dagens sammanträde 
Projektledare VA Karin Ahlgren redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) föreslår följande: 
 
Sätila reningsverk och Sätila inloppspumpstation rivs i sin helhet enligt  
beskrivning. Hyssna reningsverk rivs i alla delar utom slamlager som byggs 
om till bräddmagasin, vilket utförs inom överföringsledningsprojektet. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ansöka om rivningslov. 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Kostnader för rivning fördelas inom VA-verksamhetens driftbudget.  
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Elise Arnells (KD) 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 213/2020 Dnr 2018-238 045  

Förlängning och utökning av borgensåtagande för tillfällig  
finansiering av fiberutbyggnad för Björketorps fiber ekonomisk  
förening 

Arbetsutskottets beslut 
 
Björketorps fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sätts till 7 987 638 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2022-09-
30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov för-
länga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2022-12-31.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-10-31, § 145 
rätt att besluta om kommunal borgen till fiberförening i Marks kommun.  
Sådan borgen ska avse lån för tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad 
för förening som fått bidrag från exempelvis länsstyrelsen för utbyggnaden. 
Björketorps fiber ekonomisk förening har den 5 augusti 2020 inkommit med 
ansökan om förlängd och utökad kommunal borgen till 30 augusti 2022.  
 
Till ansökan har föreningen bifogat ett nytt beslut om projektstöd från Läns-
styrelsen på 7 987 638 kr med slutdatum just 30 augusti 2022. Enligt tidigare 
beslut var borgensåtagandet 5 331 100 kr giltigt till och med 2020-09-30. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 6 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Björketorps fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sätts till 7 987 638 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2022-09-
30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov för-
länga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2022-12-31.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-09-16 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Björketorps fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sätts till 7 987 638 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2022-09-
30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektör att vid behov för-
länga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2022-12-31.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Björketorps fiber ekonomisk förening 
 
________________ 
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§ 214/2020 Dnr 2020-459 041 

Anvisning till nämndplan 2021-2022 

Arbetsutskottets beslut 
 
Anvisning till nämndplan 2021-2022 godkänns. 

Ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges budget fastställer nämnder i nämndplanen  
inriktning och prioriteringarna för sin verksamhet. Nämndplanen kan ses som 
en beställning till förvaltningen. Utifrån nämndplanen fastställer sedan  
förvaltningschefen, i en verksamhetsplan, hur de politiska besluten ska verk-
ställas. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Anvisning till nämndplan 2021-2022 godkänns.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att anvisning till nämndplan 2021-2022 godkänns. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Valda revisorer 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljönämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Valnämnden 
Äldreomsorgsnämnden 
Mats Lilienberg, KLK 
Mari Sandell Molander, BUF  
Rasmus Torngard, KFF 
Malin Bexell, SBF 
Talieh Ashjari, SOC 
Karin Hydén, ekonomichef 
Pelle Pellby, HR-chef 
Lars Landrö, kanslichef (inkl ÖFN, VN) 
Fredrik Carlsson, PwC 
Peter Wank, PwC  
 
________________ 
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