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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-14.35. 
Paus klockan 10.05-10.20, 12.00-13.00.  

  
Beslutande C Stefan Brunander tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) 
 L Niklas Herneryd 

 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Jessica Rodén  
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
 KD Elise Arnell  
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 218-221, 239 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 218-221 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 218-221, 239 
  Pelle Pellby, HR-chef §§ 218-220 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 222-224, 234-235, 237 
  Anna Holmén, utredare §§ 222 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt-

ningen §§ 225-233, 238 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 225-233, 

238 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 225, 231-232 
  Afshin Ghafoori, planarkitekt §§ 227 
  Pernilla Berminge, exploateringsingenjör §§ 226 
  Emilia Nyhage, exploateringsingenjör §§ 228-229 
  Lars Jönsson, planarkitekt §§ 230, 233 
  Elin Berg, planarkitekt §§ 233 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§§  236 
  Martin Bertilsson, upphandlingschef § 240 
  Filip Berndtsson, upphandlare § 240 
  

 
Utses att justera Lena Ferm Hansson  
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Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 19 oktober 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  §  218-241 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Tomas Johansson   
     
 Justerande    
 Lena Ferm Hansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 238, 240 
 
Sammanträdesdatum 2020-10-07 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-10-07 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-10-29 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 218-237, 239 
 
Sammanträdesdatum 

2020-10-07
 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-10-19 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-11-10 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby                   
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Innehållsförteckning 
  
Utdebitering 2020 § 218 
  
Taxor och avgifter § 219 
  
Budget 2021-2022 med plan för 2023-2024 för Marks kommun § 220 
  
Vision och mål för Marks kommun 2021 § 221 
  
Kommundirektörens uppdrag att utreda förutsättningarna att samla 
tillstånds- och tillsynsverksamhet under en förvaltning 

§ 222 

  
Ställningstagande om Viskastrand AB och bolagsordning  § 223 
  
Revidering av förbundsordningen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

§ 224 

  
Svar på motion om sommarlovskort § 225 
  
Exploateringsavtal för Ytterås 5 med flera  § 226 
  
Antagande av detaljplan för Ytterås 5 med flera § 227 
  
Ändrade andelar av bostadsformer för kvarteret Folkskolan § 228 
  
Ansökan om planbesked för kvarteret Folkskolan, del av Folkskolan 
15 med flera  

§ 229 

  
Svar på medborgarförslag om idrottsanläggning vid Lygnersvider 
1:29, Smälteryd  

§ 230 

  
Svar på medborgarförslag om att ungdomar och seniorer får 
samma möjlighet när det gäller att åka buss  

§ 231 

  
Svar på medborgarförslag om buss- eller ringlinje i Hyssna § 232 
  
Uppdrag om Målbild Kinna Centrum 2030  § 233 
  
Ändring av delegationsordningen vad gäller webbtillgänglighet och 
rekommenderade brev  

§ 234 

  
Hemställan om utredning av kommunsamverkan i överförmyndar-
frågor 

§ 235 

  
Sponsoravtal mellan Marks kommun och Marbo Basket § 236 
  
Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 
och motioner 

§ 237 

  
Svar på remiss på bostadsförsörjningsprogram för Härryda  
kommun  

§ 238 
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Information om planen för arbetet med kommunstyrelsens nämnd-
plan  

§ 239 

  
Upphandling av skrivare  § 240 
  
Återrapportering av kommundirektörens uppdrag att se över  
avtalet med Västtrafik beträffande tillköp av seniorkort  

§ 241 
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§ 218/2020 Dnr 2019-855 042  

Utdebitering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2021 fastställs till oförändrat 21,51 kronor 
per skattekrona. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal 
skattesats:  
 
8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads ut-
gång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i  
november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomst- 
skatten under det följande året. 
 
10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år 
då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. 
 
11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före  
november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i 
förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap.  
begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.  
 
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige 
får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 29 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2021 fastställs till oförändrat 21,51 kronor 
per skattekrona. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår, med instämmande av Stefan Brunander (C), 
Niklas Herneryd (L) och Tomas Johansson (M) att utdebiteringen av den all-
männa kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för in-
komst under 2021 fastställs till oförändrat 21,51 kronor per skattekrona. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) med fleras förslag, och finner att förslaget antas. 
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Protokollsanteckning, Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) 
Moderaterna och Kristdemokraterna ser att det fortsatt är ekonomiskt  
turbulent i vår omvärld. Det finns stora osäkerheter med sysselsättning och 
BNP-utveckling i Sverige. Utifrån detta föreslår vi ingen sänkt skatt för 2021. 
Vi kommer att återkomma med återställning av skatten till nästa år om de 
ekonomiska förutsättningarna finns. 
________________ 
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§ 219/2020 Dnr 2019-855 042  

Taxor och avgifter  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxor och avgifter för mark och exploaterings verksamhetsområde fastställs 
enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende inom- och utomhus bad fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Livsmedelstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fast-
ställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljö-
balken fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet. 

Ärendet 
I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya 
taxor inom sina verksamhetsområden. Nedan redovisas vilka taxor som före-
slås bli förändrade från och med 2021. 
 
I dokumentet ”Taxor och avgifter 2021” med tillhörande bilagor redovisas 
nämndernas inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett samman-
drag över nämndernas samtliga taxor, även för de som föreslås vara  
oförändrade. Dessutom redovisas en sammanställning av nämndernas taxe- 
intäkter. 
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Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 30 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxor och avgifter för mark och exploaterings verksamhetsområde fastställs 
enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende inom- och utomhus bad fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Livsmedelstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fast-
ställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljö-
balken fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2021. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande, med instämmande av Stefan  
Brunander (C) och Niklas Herneryd (L):  
 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxor och avgifter för mark och exploaterings verksamhetsområde fastställs 
enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende inom- och utomhus bad fastställs enligt upprättat förslag. 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Livsmedelstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
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Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter fast-
ställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljö-
balken fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) med fleras förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet. 
 

Expedieras slutligt till: 
Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 220/2020 Dnr 2019-855 042 

Budget 2021-2022 med plan för 2023-2024 för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 
Dokumentet ”förslag till budget 2021-2024 för Marks kommun”, daterat den 7 
oktober 2020, kompletteras med Markmajoritetens förslag enligt bilaga 1.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2021 fastställs till: 
 
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Budget 2021–2022 med plan för 2023–2024 enligt upprättat förslag fastställs. 
Dokumenten Vision och mål för Marks kommun och Riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med ovanstående beslut om god 
ekonomisk hushållning. 
 
Nämnderna uppmanas att budgetera och redovisa ersättningen för de facklig 
förtroendevalda centralt och därmed säkerställa rapportering av facklig tid för 
att nå en enhetlig och transparent hantering. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet.  

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommun-fullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyra- 
årig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2021 fastställs till: 
 
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 
 
Budget 2021–2022 med plan för 2023–2024 enligt upprättat förslag fastställs. 
Dokumenten Vision och mål för Marks kommun och Riktlinjer för god  
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ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med ovanstående beslut om god 
ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa en ramjustering för budgetåret 
2021 mellan nämnderna och kommunstyrelsen med upp till 4,2 mnkr för att 
finansiera effektivisering av kommunens samlade inköpsverksamhet. 
 
Nämnderna uppmanas att budgetera och redovisa ersättningen för de facklig 
förtroendevalda centralt och därmed säkerställa rapportering av facklig tid för 
att nå en enhetlig och transparent hantering. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:  
 
Borgensavgift för kommunens bolag under 2021 fastställs till: 
 
Marks Bostads AB 0,3 procent 
Marks Fastighets AB 0,5 procent 
Mark Kraftvärme AB 0,5 procent 
Spinnerskan i Mark AB 0,1 procent 
 
Budget 2021–2022 med plan för 2023–2024 enligt upprättat förslag fastställs. 
Dokumenten Vision och mål för Marks kommun och Riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med ovanstående beslut om god 
ekonomisk hushållning. 
 
Nämnderna uppmanas att budgetera och redovisa ersättningen för de facklig 
förtroendevalda centralt och därmed säkerställa rapportering av facklig tid för 
att nå en enhetlig och transparent hantering. 
 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att dokumentet ”förslag till budget 2021-
2024 för Marks kommun”, daterat den 7 oktober 2020, kompletteras med 
Markmajoritetens förslag enligt bilaga 1.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) båda förslag, och finner att förslagen antas.  
 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet.  

Expedieras slutligt till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Valda revisorer  
________________  
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§ 221/2020 Dnr 2020-529 041  

Vision och mål för Marks kommun 2021  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Vision och mål för Marks kommun fastställs. Dokumentet gäller år 2021. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att dokumentet  
Vision och mål för Marks kommun ska gälla 2020. Nu föreslås att dokumentet 
gäller även år 2021. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 24 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vision och mål för Marks kommun fastställs. 
 
Dokumentet gäller år 2021. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att vision och mål för Marks kommun fastställs.  
Dokumentet gäller år 2021. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 222/2020 Dnr 2019-822 001 

Kommundirektörens uppdrag att utreda förutsättningarna att samla 
tillstånds- och tillsynsverksamhet under en förvaltning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol,  
receptfria läkemedel och rökfria miljöer flyttas över från socialförvaltningen, 
individ- och familjeomsorgen/vuxenenheten, till samhällsbyggnads- 
förvaltningen, miljöenheten, med miljönämnden som huvudman. 
Miljönämnden ska vara anställningsmyndighet för berörd personal som flyttas 
över.  
 
Reglementet för miljönämnden revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet kompletteras med att miljönämnden ansvarar även 
för serveringstillstånd och därtill hörande tillsyn, tillstånd och tillsyn vad gäller 
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl och vissa  
receptfria läkemedel. 
2. 1 § kompletteras med att miljönämnden ansvarar för de uppgifter som 
kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, förordningen (2019:223) om tobak och liknande  
produkter, lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och 
förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande:  
1. Verksamhetsområdet ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar 
för serveringstillstånd och därtill hörande tillsyn, tillsyn av försäljning av  
tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. 
2. 1 § ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för de uppgifter 
som kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter, lagen (2009:730) om handel med vissa recept-
fria läkemedel och förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 
Kalkylerade nettokostnader för tillstånds- och tillsynsverksamheten vid social-
förvaltningens vuxenenhet överförs från socialnämnden till miljönämnden. 
Ramjusteringen uppgår till 400 000 kr.  
 
Beslutet gäller från den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommundirektören får i uppdrag att inför överflyttningen påbörja  
förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan starta den 1 januari 
2021. 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 13 november 2019, § 264,  
kommundirektören i uppdrag, med hörande av socialnämnden och miljö-
nämnden, att utreda förutsättningarna för att framöver samla all verksamhet 
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avseende tillstånd respektive tillsyn för tobak, alkohol, livsmedel, läkemedel 
och rökfria miljöer under en förvaltning. En sådan utredning har tagits fram. 
Efter behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2020 skicka-
des förslaget på remiss till socialnämnden och miljönämnden. De  
berörda nämnderna har inkommit med remissyttranden.  
 
Under remisstiden har även en risk- och konsekvensanalys för arbetsmiljön 
genomförts av kommunledningskontorets personalenhet med de berörda 
medarbetarna och cheferna på socialförvaltningen respektive samhälls- 
byggnadsförvaltningen samt skyddsombud. Arbetet har skett parallellt med 
att förslaget har varit ute på remiss i syfte att kunna fånga upp och beakta 
alla eventuella synpunkter, från såväl risk- och konsekvensanalysen för  
arbetsmiljön som remissyttrandena, inför kommunfullmäktiges slutliga beslut 
om den föreslagna organisationen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 28 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol,  
receptfria läkemedel och rökfria miljöer flyttas över från socialförvaltningen, 
individ- och familjeomsorgen/vuxenenheten, till samhällsbyggnads- 
förvaltningen, miljöenheten, med miljönämnden som huvudman. 
Miljönämnden ska vara anställningsmyndighet för berörd personal som flyttas 
över.  
 
Reglementet för miljönämnden revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet kompletteras med att miljönämnden ansvarar även 
för serveringstillstånd och därtill hörande tillsyn, tillstånd och tillsyn vad gäller 
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl och vissa  
receptfria läkemedel. 
2. 1 § kompletteras med att miljönämnden ansvarar för de uppgifter som 
kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, förordningen (2019:223) om tobak och liknande  
produkter, lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och 
förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande:  
1. Verksamhetsområdet ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar 
för serveringstillstånd och därtill hörande tillsyn, tillsyn av försäljning av  
tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. 
2. 1 § ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för de uppgifter 
som kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter, lagen (2009:730) om handel med vissa recept-
fria läkemedel och förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 
Kalkylerade nettokostnader för tillstånds- och tillsynsverksamheten vid social-
förvaltningens vuxenenhet överförs från socialnämnden till miljönämnden. 
Ramjusteringen uppgår till 400 000 kr.  
 
Beslutet gäller från den 1 januari 2021. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att inför överflyttningen påbörja  
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förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan starta den 1 januari 
2021.  

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

Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande, med instämmande av Niklas  
Herneryd (L) och Stefan Brunander (C): 
 
Tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol,  
receptfria läkemedel och rökfria miljöer flyttas över från socialförvaltningen, 
individ- och familjeomsorgen/vuxenenheten, till samhällsbyggnads- 
förvaltningen, miljöenheten, med miljönämnden som huvudman. 
Miljönämnden ska vara anställningsmyndighet för berörd personal som flyttas 
över.  
 
Reglementet för miljönämnden revideras enligt följande: 
1. Verksamhetsområdet kompletteras med att miljönämnden ansvarar även 
för serveringstillstånd och därtill hörande tillsyn, tillstånd och tillsyn vad gäller 
tobak och liknande produkter samt tillsyn av försäljning av folköl och vissa  
receptfria läkemedel. 
2. 1 § kompletteras med att miljönämnden ansvarar för de uppgifter som 
kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter, förordningen (2019:223) om tobak och liknande  
produkter, lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och 
förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Reglementet för socialnämnden revideras enligt följande:  
1. Verksamhetsområdet ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar 
för serveringstillstånd och därtill hörande tillsyn, tillsyn av försäljning av  
tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel. 
2. 1 § ändras så att socialnämnden inte längre ansvarar för de uppgifter 
som kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter, lagen (2009:730) om handel med vissa recept-
fria läkemedel och förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 
Kalkylerade nettokostnader för tillstånds- och tillsynsverksamheten vid social-
förvaltningens vuxenenhet överförs från socialnämnden till miljönämnden. 
Ramjusteringen uppgår till 400 000 kr.  
 
Beslutet gäller från den 1 januari 2021. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att inför överflyttningen påbörja  
förberedelsearbetet snarast så att verksamheten kan starta den 1 januari 
2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 
(C) med fleras förslag, och finner att förslaget antas.  
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Expedieras slutligt till: 
Miljönämnden  
Socialnämnden  
 
________________ 
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§ 223/2020 Dnr 2020-528 107 

Ställningstagande om Viskastrand AB och bolagsordning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att besluta att det av  
bolaget uppköpta Viskastrand AB nu inte ska fusioneras med Marks Bostads 
AB.  
 
Bolagsordning för Viskastrand AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid 
bolagsstämman för Viskastrand AB att fastställa den nu av kommunfull- 
mäktige beslutade bolagsordningen för Viskastrand AB samtidigt som den  
nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks Bostads AB har under 2019 slutfört köpet av Viskastrand AB i syfte att 
bygga bostäder på den förvärvade fastigheten i Viskastrand AB. Enligt bolags-
ordningen för Marks Bostads AB ska beslut om fusion eller inte för ett köpt 
bolag, som inte fusioneras inom nära tid, beslutas av bolagsstämman. Om  
bolaget inte fusioneras behöver ställning tas till bolagsordningen för Viskast-
rand AB.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 24 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att besluta att det av bola-
get uppköpta Viskastrand AB nu inte ska fusioneras med Marks Bostads AB.  
 
Bolagsordning för Viskastrand AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid 
bolagsstämman för Viskastrand AB att fastställa den nu av kommunfull- 
mäktige beslutade bolagsordningen för Viskastrand AB samtidigt som den  
nuvarande bolagsordningen upphör att gälla.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att 
ge instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att  
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besluta att det av bolaget uppköpta Viskastrand AB nu inte ska fusioneras 
med Marks Bostads AB.  
 
Bolagsordning för Viskastrand AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid 
bolagsstämman för Viskastrand AB att fastställa den nu av kommunfull- 
mäktige beslutade bolagsordningen för Viskastrand AB samtidigt som den  
nuvarande bolagsordningen upphör att gälla.  
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Marks Bostads AB 
Spinnerskan i Mark AB 
Valda revisorer  

________________ 
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§ 224/2020 Dnr 2020-537 106  

Revidering av förbundsordningen för Boråsregionen Sjuhärads  
kommunalförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Revidering av förbundsordningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunal- 
förbund fastställs enligt direktionens beslut den 18 september 2020, § 51.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade den 
18 september 2020, § 51, att anta föreslagen revidering av förbunds- 
ordningen och rekommendera medlemskommunerna att fastställa ändringen. 
Medlemskommunernas beslut ska meddelas Boråsregionen senast den 20  
december 2020. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 30 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Revidering av förbundsordningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalför-
bund fastställs enligt direktionens beslut den 18 september 2020, § 51. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att revidering av förbundsordningen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund fastställs enligt direktionens beslut den 18  
september 2020, § 51. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Valda revisorer 

________________ 
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§ 225/2020  Dnr 2019-169 014  

Svar på motion om sommarlovskort  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2019, KS § 69/2019, att Marks  
kommun inte skulle göra tillköp från Västtrafik AB av färdbevis Fritid Lov, för 
ungdomar folkbokförda i Marks kommun. 
 
Motionen avslås. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Vänsterpartiets representanter Karin Jageby, Arthur Thiry, Cecilia Wiklund och 
Emil Persson Torgerson föreslår Kommunfullmäktige att besluta att elever i 
årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet i Marks kommun  
erbjuds sommarlovskort för kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen även 
sommaren 2019. Kostnaderna för Sommarlovskortet föreslås hanteras i  
samband med årsbokslutet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 28 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2019, KS § 69/2019, att Marks  
kommun inte skulle göra tillköp från Västtrafik AB av färdbevis Fritid Lov, för 
ungdomar folkbokförda i Marks kommun. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2019, KS § 69/2019, att Marks  
kommun inte skulle göra tillköp från Västtrafik AB av färdbevis Fritid Lov, för 
ungdomar folkbokförda i Marks kommun. 
 
Motionen avslås. 
 
Lars-Inge Andersson (KD) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till Tomas 
Johanssons (M) förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag, och finner att förslaget antas.  
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Expedieras slutligt till: 
Motionärerna 

________________ 
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§ 226/2020 Dnr 2018-276 214  

Exploateringsavtal för Ytterås 5 med flera 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Med ändring av kommunstyrelsens beslut § 89/2020 tecknas exploaterings- 
avtal för Ytterås 5 med flera med Överås Gård AB enligt nu upprättat förslag. 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2020, § 89. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Exploateringsavtal syftar till att reglera utbyggnad och finansiering av all-
männa anläggningar samt överföring av mark.  
 
Detaljplanen Ytterås 5 med flera, Överås, Kinna centrum, möjliggör drygt 60 
nya bostäder på mark som nästan uteslutande ägs av områdets exploatör. 
Ingen allmän platsmark ryms inom detaljplanen. Utbyggande av allmänna  
anläggningar enligt exploateringsavtalet omfattar uppförande av trottoar 
längs med Grovaliden i direkt anslutning till planområdet. Exploatören ska  
enligt avtalet uppföra och bekosta trottoaren. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2020, § 89, att teckna exploaterings-
avtal för Ytterås 5 och Kinna 24:121 enligt upprättat förslag. Avtalet förföll då 
antagandebeslutet av detaljplanen upphävdes. Detaljplanen har därefter  
arbetats om, vilket föranleder förändringar i exploateringsavtalet. Kommun-
styrelsens beslut om att anta det tidigare exploateringsavtalet behöver därför 
ändras och beslut om nytt exploateringsavtal tas fram. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Med ändring av kommunstyrelsens beslut § 89/2020 tecknas exploaterings- 
avtal för Ytterås 5 med flera med Överås Gård AB enligt nu upprättat förslag. 
 
Kostnaden som uppstår i samband med genomförandet av släntstabiliseringen 
enligt exploateringsavtalet belastar kommunstyrelsens driftsbudget. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Med ändring av kommunstyrelsens beslut § 89/2020 tecknas exploaterings- 
avtal för Ytterås 5 med flera med Överås Gård AB enligt nu upprättat förslag. 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2020, § 89. 
Förslaget antas. 
________________ 
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§ 227/2020 Dnr 2018-276 214  

Antagande av detaljplan för Ytterås 5 med flera  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet med upprättat förslag.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ändamålet med detaljplanen är att i samband med rivning och avstyckning av 
stamfastighet Ytterås 1 skapa möjlighet till förtätning inom nya fastigheten 
Ytterås 5.  
 
Detaljplanen avser att ändra tidigare område för centrumändamål som delvis 
utnyttjats till markparkeringar av närliggande fastigheter till ändamålet  
bostäder, kontor och detaljhandel.  
 
Syftet är att utveckla kvarteret med hänsyn till närliggande kulturmiljö. Fler-
bostadshus anpassar sig till befintlig kulturmiljö längs Boråsvägen. Den  
befintliga in- och utfarten till fastighet Ytterås 5 och Ytterås 2 flyttas österut 
för att förbättra och anpassa angöring till föreslagen bebyggelse. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet med upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Afshin Ghafoori redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 228/2020 Dnr 2019-623 253 

Ändrade andelar av bostadsformer för kvarteret Folkskolan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Upplåtelseformen för hyresrätter på kvarteret Folkskolan ändras från lägst 
50% till lägst 15%.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet.  

Ärendet 
Markanvisningstävling för Kvarteret Folkskolan har avslutats. De bidragen 
som inkommit och efter utvärdering har getts högst poäng ger ett resultat på 
20% hyresrätter och 80% bostadsrätter.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020, § 44/2020, att upplåtelse- 
formen för bostäder ska uppgå till minst 50 % hyresrätter. De inlämnade  
förslagen kunde inte uppfylla detta krav. För att kunna gå vidare med  
markanvisningar och planprocess behöver beslutet revideras. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 29 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Upplåtelseformen för hyresrätter på kvarteret Folkskolan ändras från lägst 
50% till lägst 15%. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Emilia Nyhage för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Stefan Brunander (C) föreslår att upplåtelseformen för hyresrätter på  
kvarteret Folkskolan ändras från lägst 50% till lägst 15%. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Stefan Brunanders 
(C) förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet.  

________________ 
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§ 229/2020 Dnr 2020-522 214  

Ansökan om planbesked för kvarteret Folkskolan, del av Folkskolan 
15 med flera  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ansökan om planbesked för bostäder på Folkskolan 1:15 med flera lämnas in 
till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat tävlingsunderlag. 
 
Exploateringsingenjören ansvarar för att lämna in ansökan. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ansökan om planbesked på del av Folkskolan 15 och del av Kinna 24:83, 
Kvarteret Folkskolan, i syfte att utreda möjligheten att exploatera området för 
bostäder.  
 
Området omfattas i detta nu av en markanvisningstävling där de deltagande 
aktörerna har lämnat anbud på de fem olika tomterna som tävlingsområdet är 
uppdelade i.  
 
Ansökan om planbesked omfattar det område som tidigare för Lyckeskolans 
äldre byggnader, vilka nu har ersatts av den nya skolbyggnaden nordväst om 
tävlingsområdet. Området beräknas ge plats åt mellan 250 och 300 nya  
bostäder. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om planbesked för bostäder på Folkskolan 1:15 med flera lämnas in 
till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat tävlingsunderlag. 
 
Exploateringsingenjören ansvarar för att lämna in ansökan.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Emilia Nyhage för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ansökan om planbesked för bostäder på Folkskolan 
1:15 med flera lämnas in till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat 
tävlingsunderlag. 
 
Exploateringsingenjören ansvarar för att lämna in ansökan. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 230/2020 Dnr 2018-459 821 

Svar på medborgarförslag om idrottsanläggning vid Lygnersvider 
1:29, Smälteryd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun har bedömt området som bättre lämpat för bostäder 
än för idrottsanläggningar. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Förslagsställaren önskar att del av fastigheten Lygnersvider 1:29 ska 
användas till idrottsanläggning och ger exempel på simhall, multisporthall och 
isbana som möjliga användningar. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 2 juni 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun har bedömt området som bättre lämpat för bostäder 
än för idrottsanläggningar. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun har bedömt området som bättre  
lämpat för bostäder än för idrottsanläggningar. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren   

________________ 
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§ 231/2020 Dnr 2019-701 500  

Svar på medborgarförslag om att ungdomar och seniorer får samma 
möjlighet när det gäller att åka buss  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Västtrafiks biljettsystem för ungdomar och seniorer är utformat på olika sätt. 
Det innebär att det inte går att ge ungdomar och seniorer likvärdiga färdbevis 
i kollektivtrafiken. 
 
Det finns ett pågående uppdrag med att se över avtalet med Västtrafik  
beträffande tillköp av seniorkorten. I Marks kommuns budget för år 2021  
avgörs om kommunen kommer att bekosta ungdomars fritidskort under  
sommarlovet 2021. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska besluta att ungdomar och  
seniorer får samma möjlighet när det gäller att åka buss. Vidare föreslås att 
inför nästa år kan alla, unga som äldre, ansöka och betala en symbolisk 
summa för att få ett busskort, som för ungdomarna ska gälla under sommar-
lovet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 26 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Västtrafiks biljettsystem för ungdomar och seniorer är utformat på olika sätt. 
Det innebär att det inte går att ge ungdomar och seniorer likvärdiga färdbevis 
i kollektivtrafiken. 
 
Det finns ett pågående uppdrag med att se över avtalet med Västtrafik  
beträffande tillköp av seniorkorten. I Marks kommuns budget för år 2021  
avgörs om kommunen kommer att bekosta ungdomars fritidskort under  
sommarlovet 2021. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Västtrafiks biljettsystem för ungdomar och seniorer är utformat på olika sätt. 
Det innebär att det inte går att ge ungdomar och seniorer likvärdiga färdbevis 
i kollektivtrafiken. 
 
Det finns ett pågående uppdrag med att se över avtalet med Västtrafik  
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beträffande tillköp av seniorkorten. I Marks kommuns budget för år 2021  
avgörs om kommunen kommer att bekosta ungdomars fritidskort under  
sommarlovet 2021. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren   

________________ 
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§ 232/2020 Dnr 2019-457 531 

Svar på medborgarförslag om buss- eller ringlinje i Hyssna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Det är Västtrafik som beslutar om kollektivtrafikens linjesträckningar, där 
Marks kommun är en dialogpart. Västtrafik ser inte att det i dagsläget finns 
tillräckligt med resandeunderlag för att kunna införa en lokal linje i Hyssna. 
 
De invånare som bor i Hyssna, på över en kilometers avstånd från närmaste 
hållplats, har möjlighet att åka med närtrafiken till kollektivtrafiknoden 
Hyssna handel för bussbyte eller till servicefunktionerna. De invånare som har 
en funktionsnedsättning eller sjukdom, kan söka ett färdtjänsttillstånd för att 
få möjlighet att åka färdtjänstresor. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska besluta om en ringlinje/buss 
som går till olika platser i Hyssna. Till exempel via ICA, Blommigt & Prickigt 
och Hyssna mack och livs, där det finns paketutlämning, och till olika centrala 
delar av Hyssna. Alla har inte bil eller kan promenera till ICA och andra delar 
av Hyssna. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 26 augusti 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Det är Västtrafik som beslutar om kollektivtrafikens linjesträckningar, där 
Marks kommun är en dialogpart. Västtrafik ser inte att det i dagsläget finns 
tillräckligt med resandeunderlag för att kunna införa en lokal linje i Hyssna. 
 
De invånare som bor i Hyssna, på över en kilometers avstånd från närmaste 
hållplats, har möjlighet att åka med närtrafiken till kollektivtrafiknoden 
Hyssna handel för bussbyte eller till servicefunktionerna. De invånare som har 
en funktionsnedsättning eller sjukdom, kan söka ett färdtjänsttillstånd för att 
få möjlighet att åka färdtjänstresor. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
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Det är Västtrafik som beslutar om kollektivtrafikens linjesträckningar, där 
Marks kommun är en dialogpart. Västtrafik ser inte att det i dagsläget finns 
tillräckligt med resandeunderlag för att kunna införa en lokal linje i Hyssna. 
 
De invånare som bor i Hyssna, på över en kilometers avstånd från närmaste 
hållplats, har möjlighet att åka med närtrafiken till kollektivtrafiknoden 
Hyssna handel för bussbyte eller till servicefunktionerna. De invånare som har 
en funktionsnedsättning eller sjukdom, kan söka ett färdtjänsttillstånd för att 
få möjlighet att åka färdtjänstresor. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren   

________________ 
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§ 233/2020 Dnr 2020-451 011  

Uppdrag om Målbild Kinna Centrum 2030 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommundirektören får i uppdrag att upprätta målbild 2030 för Kinna centrum 
i samråd med näringsliv, medborgare och andra intressenter. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Det finns ett behov av att få en samlad bild och vägledning kring hur Kinna 
centrum kan utvecklas de kommande åren. Målbild Kinna centrum 2030 ska 
ge en förståelse och ingång i hur en helhet ska skapas för att Kinna centrum 
ska upplevas som en god gestaltad livsmiljö för dess invånare och besökare. 
Målbild Kinna centrum 2030 ska kunna fungera som ett paraplydokument 
över alla de arbeten som pågår och kommer påbörjas fram till 2030. 
Målbilden avser i olika utsträckning behandla: 
 
• Trafik och parkeringssituationen 
• Visualisering av befintliga och kommande byggnader. 
• Utformning och gestaltning av byggnader 
• Nyttjande och utformning av allmänna platser 
• Helhet och sammanhållning mellan olika arkitektoniska uttryck och  
fastighetsägare. 
 
Målbilden ska tas fram i nära samverkan med näringsliv, medborgare och 
andra intressenter. En dialog och samverkan med dessa parter är viktig för 
att få med viktiga aspekter. Det ger också en djup förankring i samhället och 
kommer att påverka utvecklingen av Kinnas centrum. 
 
Målbilden kommer att påverka diverse kommunala beslut, dokument och  
genomföranden, som exempel kan nämnas detaljplaner, investeringsplaner 
och driftsbudgetar. Målbilden ska ge en vägledning och inspirera till hur  
fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer kan bidra till centrala Kinnas 
utveckling genom i sina respektive projekt och verksamheter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 oktober 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en målbild för 
Kinna centrum 2030. 
 
Målbilden ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott under 
första kvartalet 2021.  

Dagens sammanträde 
Planarkitekter Elin Berg och Lars Jönsson redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att upp-
rätta målbild 2030 för Kinna centrum i samråd med näringsliv, medborgare 
och andra intressenter.  

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

________________ 
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§ 234/2020 Dnr 2020-481 002 

Ändring av delegationsordningen vad gäller webbtillgänglighet och 
rekommenderade brev 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen ändras enligt följande:  
Punkt F, Allmänna ärenden och rättsfrågor, kompletteras med att  
kommunikation- och näringslivschefen får delegation att fatta beslut om att 
helt eller delvis avslå begäran om tillgängliggörande av digital service enligt 
15 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.  
 
Punkt I 8 om att kommundirektör utser behörig att kvittera postförsändelser 
kompletteras med att det även gäller att utse behörig att ta emot  
rekommenderade brev. 
 
Punkt I 13 om behörighet att ta emot delgivning kompletteras med  
anmärkning om att enligt vad som anges i 19 § Kommungemensamt  
reglemente för nämnderna i Marks kommun är även ordförande och kommun-
direktör behöriga. 
 
Punkt I 14 om behörighet att ta emot rekommenderat brev utgår.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunen behöver i vissa fall fatta beslut enligt den nya lagen om  
tillgänglighet till digital offentlig service. Behov finns därför av att komplettera 
delegationsordningen i det avseendet. Det har även framkommit behov av att 
utse flera som är behöriga att ta emot rekommenderade brev.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 25 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen ändras enligt följande:  
Punkt F, Allmänna ärenden och rättsfrågor, kompletteras med att  
kommunikation- och näringslivschefen får delegation att fatta beslut om att 
helt eller delvis avslå begäran om tillgängliggörande av digital service enligt 
15 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.  
 
Punkt I 8 om att kommundirektör utser behörig att kvittera postförsändelser 
kompletteras med att det även gäller att utse behörig att ta emot  
rekommenderade brev. 
 
Punkt I 13 om behörighet att ta emot delgivning kompletteras med  
anmärkning om att enligt vad som anges i 19 § Kommungemensamt  
reglemente för nämnderna i Marks kommun är även ordförande och kommun-
direktör behöriga. 
 
Punkt I 14 om behörighet att ta emot rekommenderat brev utgår. 
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Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen ändras enligt följande:  
Punkt F, Allmänna ärenden och rättsfrågor, kompletteras med att  
kommunikation- och näringslivschefen får delegation att fatta beslut om att 
helt eller delvis avslå begäran om tillgängliggörande av digital service enligt 
15 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.  
 
Punkt I 8 om att kommundirektör utser behörig att kvittera postförsändelser 
kompletteras med att det även gäller att utse behörig att ta emot  
rekommenderade brev. 
 
Punkt I 13 om behörighet att ta emot delgivning kompletteras med  
anmärkning om att enligt vad som anges i 19 § Kommungemensamt  
reglemente för nämnderna i Marks kommun är även ordförande och kommun-
direktör behöriga. 
 
Punkt I 14 om behörighet att ta emot rekommenderat brev utgår. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 235/2020 Dnr 2019-833 191  

Hemställan om utredning av  kommunsamverkan i överförmyndar-
frågor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en utredning om de olika  
alternativ som finns för kommunsamverkan i överförmyndarfrågor enligt över-
förmyndarnämndens hemställan.  
 
Utredningen ska vara klar att presenteras för överförmyndarnämnden senast 
2021-05-30. Kommunstyrelsen ska också få ta del av utredningen. 
Kostnaden, i form av arbetstid, för att ta fram utredningen belastas överför-
myndarnämnden. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Den 2020-06-11 inkom till kommunledningskontoret en hemställan från över-
förmyndarnämnden till kommunstyrelsen om att utreda olika alternativ för 
kommunsamverkan i överförmyndarfrågor. 
 
Som skäl för sin hemställan framför nämnden att det finns en hög sårbarhet i 
överförmyndarverksamheten i Marks kommun. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 9 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en utredning om de olika  
alternativ som finns för kommunsamverkan i överförmyndarfrågor enligt över-
förmyndarnämndens hemställan.  
 
Utredningen ska vara klar att presenteras för överförmyndarnämnden senast 
2021-05-30. Kommunstyrelsen ska också få ta del av utredningen. 
Kostnaden, i form av arbetstid, för att ta fram utredningen belastas överför-
myndarnämnden. 

Dagens sammanträde 
Kanslichef Lars Landrö redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en utredning om de olika  
alternativ som finns för kommunsamverkan i överförmyndarfrågor enligt över-
förmyndarnämndens hemställan.  
 
Utredningen ska vara klar att presenteras för överförmyndarnämnden senast 
2021-05-30. Kommunstyrelsen ska också få ta del av utredningen. 
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Kostnaden, i form av arbetstid, för att ta fram utredningen belastas överför-
myndarnämnden. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
Överförmyndarnämnden 

________________ 
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§ 236/2020 Dnr 2020-286 807  

Sponsoravtal mellan Marks kommun och Marbo Basket  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2020/2021 med 300 
000 kronor. 
 
Kostnaden belastar Kommunikations- och näringslivsenhetens budget. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Sedan 2006 har Marks kommun haft ett sponsoravtal (samarbetsavtal) med 
basketklubben BK Marbo kring marknadsföring av Marks kommun. Nuvarande 
avtal gäller för en period om ett år (spelsäsongen 2019/2020) och löper ut i 
samband med att spelsäsongen 2019/2020 avslutas.  
 
I en ansökan daterad 2020-04-13 föreslår BK Marbo att ett sponsoravtal upp-
rättas för en tidsperiod om tre år samt att det tidigare sponsrade beloppet på 
300 000 kronor per år inflationsjusteras. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 4 maj 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2020/2021 med 300 
000 kronor. 
 
Kostnaden belastar Kommunikations- och näringslivsenhetens budget. 

Dagens sammanträde 
Näringslivs- och kommunikationschef Maya Hultgren Saksi redogör för  
ärendet.   
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut  
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo 
för spelsäsongen 2020/2021 med 300 000 kronor. 
 
Kostnaden belastar Kommunikations- och näringslivsenhetens budget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge  
Anderssons (KD) förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Expedieras slutligt till  
BK Marbo 
________________ 
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§ 237/2020 Dnr 2020-142 101 

Avstämning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 
och motioner  

Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag, daterad den 2 
oktober 2020, godkänns. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 november 2010, § 176, i 
samband med aktuell redovisning av obesvarade motioner och medborgar- 
förslag, att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få en avstämning avseende 
obesvarade motioner och medborgarförslag i mars och september varje år.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets förteckning över obesvarade motioner och  
medborgarförslag, daterad den 2 oktober 2020.  

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att redovisningen av obesvarade motioner och  
medborgarförslag, daterad den 2 oktober 2020, godkänns.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 238/2020 Dnr 2020-401 003  

Förslag till svar på remiss på bostadsförsörjningsprogram för  
Härryda kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun tillstyrker Förslag på Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 
för Härryda kommun, remisshandling 2020-06-25. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
______________________  _________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson   
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Marks kommun har som remissinstans tillsänts Förslag på bostads- 
försörjningsprogram 2021-2025 för Härryda kommun, samt dess bilagor, som 
en remisshandling 2020-06-25.  

Ärendets behandling 
Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteutlåtande, den 9 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun tillstyrker Förslag på Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 
för Härryda kommun, remisshandling 2020-06-25. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun tillstyrker Förslag på Bostads- 
försörjningsprogram 2021-2025 för Härryda kommun, remisshandling 2020-
06-25.  
 
Förslaget antas.  

Expedieras till: 
Härryda kommun, samhallsbyggnad@harryda.se  
 

________________ 
 
 
 
 

mailto:samhallsbyggnad@harryda.se
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§ 239/2020  

Information om planen för arbetet med kommunstyrelsens nämnd-
plan  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund ger arbetsutskottet information om  
förvaltningens förslag på riskanalys som ska ligga till grund för kommun- 
styrelsens internkontrollplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter fram 
möjliga risker som bör finnas med i analysen.  
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 4 november kommer förvaltningen att 
redovisa ett förslag på nämndplan inklusive internkontrollplan. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 

________________ 
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§ 240/2020 Dnr 2020-486 054 

Upphandling av skrivare 

Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende skrivare godkänns. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
______________________  _________________________ 
Tomas Johansson  Lena Ferm Hansson   
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Under slutet av år 2020 löper några av kommunens leasingavtal för skrivare 
ut. För att kunna köpa in Skrivare och tillhörande tjänster på ett med lagen 
om offentlig upphandling (LOU) förenligt sätt krävs ett nytt ramavtal. Upp-
handlingsenheten har med anledning av det förberett upphandlingsdokument 
för en upphandling som syftar till att träffa ett ramavtal för skrivare och tillhö-
rande tjänster. 
 
Det beräknade upphandlingsvärdet uppgår till 11 000 000 kr över fyra 
(4) år. 
 
Upphandlingen genomför tillsammans med Marks Bostad AB, Mark Kraftvärme 
AB och Bollebygds kommun. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande, den 28 september 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna upp-
handlingsdokumentet.  

Dagens sammanträde 
Upphandlare Filip Berndtsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet avseende skrivare god-
känns.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 241/2020 Dnr 2019-129 530  

Återrapportering av kommundirektörens uppdrag att se över  
avtalet med Västtrafik beträffande tillköp av seniorkort 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 14 oktober 2020. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde 
den 14 oktober 2020.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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