
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(42) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-04-22 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-13.45. 
Paus klockan 10.15-10.30, 12.00-13.00.  

  
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 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 87-98, 107-109 
  Maria Sivedal, utredare § 89 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 90-98 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 90-98 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 90-98 
  Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnads- 

förvaltningen §§ 99-105 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 99-105  
  Afshin Ghafoori, planarkitekt § 99 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt § 100 via Skype  
  Max Tholén, exploateringsingenjör §§ 101-102 
  Caroline Sternsén, mark- och exploateringskonsult §§ 103-

104 
  Sanna Nadj, exploateringsingenjör § 105 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§ 106 
  Camilla Olsson, näringslivshandläggare § 106 
  Malin Silow, näringslivsutvecklare § 106  
  Malin Jakobsson, kommunjurist § 107 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, den 29 april 2020 
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Underskrifter Sekreterare  § 86-112 
  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 §§ 86-112 
 
Sammanträdesdatum 2020-04-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-04-30 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-05-22 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby  
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan  § 86 
  
Årsredovisning - Sjuhärads kommunalförbund § 87 
  
Årsredovisning 2019 - Sjuhärads samordningsförbund § 88 
  
Svar på motion om insådd av blommor och kantklippning av vägar 
(M)  

§ 89 

  
Översyn av bolagsordning Spinnerskan i Mark AB § 90 
  
Översyn av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB  § 91 
  
Översyn av bolagsordning för Marks Bostads AB § 92 
  
Översyn av ägardirektiv för Marks Bostads AB § 93 
  
Översyn av bolagsordning för Marks Fastighets AB § 94 
  
Översyn av ägardirektiv för Marks Fastighets AB  § 95 
  
Översyn av bolagsordning för Mark Kraftvärme AB § 96 
  
Översyn av ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB § 97 
  
Översyn av gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan- 
koncernen  

§ 98 

  
Förslag till antagande för detaljplan för Ytterås 5 med flera  § 99 
  
Svar på medborgarförslag om att Marks kommun ska besluta att 
busslinje 55 blir en ringlinje mellan Kinna-Skene-Haby-Örby 

§ 100 

  
Förslag till marköverlåtelseavtal för Sätila 4:3 § 101 
  
Förslag till exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 24:121 § 102 
  
Godkännande av markanvisningsavtal för Horred 9:7 § 103 
  
Förslag till Markanvisningavtal för Kinna 24:125, Dalen § 104 
  
Förslag till hantering av VA-anslutningsavgift för kommunala små-
hustomter 

§ 105 

  
Byte av ledamöter i näringslivsrådet våren 2020 § 106 
  
Avrop option om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvården i 
Västra Götaland  

§ 107 

  
Val av representant till ägarråd Inera AB 2020 § 108 
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Val av representant till Kommunforskning 2020 § 109 
  
Information om Covid-19 på kommunens badplatser § 110 
  
Fråga om stöttning av besöksnäring § 111 
  
Avstämning kring färdtjänst § 112 
  

 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 6(42) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2020-04-22 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 86/2020   

Förändring av ärendelistan  

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärende om vatten- och avloppsplan för Marks kommun bordläggs. 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Information om Covid-19 på kommunens badplatser 
- Fråga om stöttning av besöksnäring. 
- Avstämning kring färdtjänst. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att ärende om vatten- och avloppsplan för Marks  
kommun bordläggs.  
 
Tomas Ekberg (M) anmäler extra ärenden om Covid-19 på kommunens bad-
platser samt fråga om stöttning av besöksnäring.  
 
Lena Ferm Hansson (C) anmäler extra ärende om avstämning kring färd-
tjänst. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  

________________ 
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§ 87/2020 Dnr 2020-200 106 

Årsredovisning - Sjuhärads kommunalförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och revisions- 
berättelse för 2019 för godkännande av medlemskommunerna och prövning 
av ansvarsfrihet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Sjuhärads kommunalförbund 
 

________________ 
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§ 88/2020 Dnr 2020-200 106 

Årsredovisning 2019 - Sjuhärads samordningsförbund 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att det har hållits ägarsamråd, där 
Tomas Johansson (M) närvarade. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisions- 
berättelse 2019. Förbundets medlemmar har att, var för sig, pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Förslaget till årsredovisning 2019 för Sjuhärads samordningsförbund 
godkänns.  
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
beredning i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att det har hållits ägarsamråd, där 
Tomas Johansson (M) närvarade.  
 
Förslagen antas.  
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Expedieras slutligt till: 
Sjuhärads samordningsförbund 
______________ 
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§ 89/2020 Dnr 2019-366 430 

Svar på motion om insådd av blommor och kantklippning av vägar 
(M) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun är positiva till att bevara och utveckla den inhemska  
artrikedomen vid kommunens vägar och att kantklippning kommer att utföras 
en gång per år vid lämplig tidpunkt. 
 
Motionen är därmed besvarad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Peter Branshöj (M) har den 16 mars 2019 lämnat in en motion som föreslår 
att Marks kommun ska utföra insådd av sommarblommor längs kommunens 
vägnät och undvika kantklippning under blomningstid. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun är positiva till att bevara och utveckla den inhemska  
artrikedomen vid kommunens vägar och att kantklippning kommer att utföras 
en gång per år vid lämplig tidpunkt. 
 
Motionen är därmed besvarad. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun är positiva till att bevara och utveckla den inhemska  
artrikedomen vid kommunens vägar och att kantklippning kommer att utföras 
en gång per år vid lämplig tidpunkt. 
 
Motionen är därmed besvarad. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Motionären 
Teknik- och servicenämnden 
________________ 
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§ 90/2020 Dnr 2020-207 107 

Översyn av bolagsordning Spinnerskan i Mark AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag, med 
tillägg i § 11 om att när kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägarna ska 
samtidigt tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om de ärenden som 
ska behandlas tillkännages på www.mark.se. 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör 
att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör 
att gälla. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår tillägg i § 11 i förslaget till bolagsordning om 
att när kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägarna ska samtidigt tid och 
plats för bolagsstämman samt uppgift om de ärenden som ska behandlas till-
kännages på www.mark.se. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag i  
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övrigt. 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa den nu av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör 
att gälla. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Marks Fastighets AB 
Mark Kraftvärme AB 
Valda revisorer 
______________ 
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§ 91/2020 Dnr 2020-206 107 

Översyn av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag med till-
lägg i punkt 3.5 att vid värdeöverföring till moderbolaget ska det ske med 
iakttagande av aktiebolagslagen. 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att 
gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för  
Spinnerskan i Mark AB samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att 
gälla. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår ett tillägg i punkt 3.5 att vid värdeöverföring till 
moderbolaget ska det ske med iakttagande av aktiebolagslagen.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB ersätts med upprättat förslag i övrigt. 
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för  
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Spinnerskan i Mark AB samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att 
gälla.  
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Marks Fastighets AB 
Mark Kraftvärme AB 
Valda revisorer 
 
______________ 
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§ 92/2020 Dnr 2020-206 107 

Översyn av bolagsordning för Marks Bostads AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bolagsordning för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag, med  
följande ändringar:  
 
§ 14 om bolagsstämmans kompetens ändras till följande: 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
• Bildande, köp eller försäljning av bolag. Köp av bolag endast i syfte att 
förvärva fastighet är undantaget. Om ett köpt bolag inte fusioneras inom en 
nära tid, ska bolagsstämman fatta beslut om bolaget ska fusioneras eller inte. 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten. 
 
§ 11 kompletteras med att när kallelse till bolagsstämma skickas till aktie- 
ägarna ska samtidigt tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas tillkännages på www.mark.se. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Bostads AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bolagsordning för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Bostads AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande ändring: § 14 om bolagsstämmans 
kompetens ändras till följande i förslaget till bolagsordning: 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 
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• Bildande, köp eller försäljning av bolag. Köp av bolag endast i syfte att 
förvärva fastighet är undantaget. Om ett köpt bolag inte fusioneras inom en 
nära tid, ska bolagsstämman fatta beslut om bolaget ska fusioneras eller inte. 
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten. 
 
Tomas Johansson (M) föreslår att § 11 kompletteras med att när kallelse till 
bolagsstämma skickas till aktieägarna ska samtidigt tid och plats för bolags-
stämman samt uppgift om de ärenden som ska behandlas tillkännages på 
www.mark.se. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) ändringsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Bolagsordning för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag i övrigt.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Bostads AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Marks Bostads AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer  
 
______________ 
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§ 93/2020 Dnr 2020-208 107 

Översyn av ägardirektiv för Marks Bostads AB  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ägardirektiv för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Bostads AB samtidigt 
som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ägardirektiv för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombu-
det vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa det nu av kom-
munfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Bostads AB samtidigt som 
det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Ägardirektiv för Marks Bostads AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Bostads AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Bostads AB samtidigt 
som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Marks Bostads AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 
______________ 
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§ 94/2020 Dnr 2020-211 107 

Översyn av bolagsordning för Marks Fastighets AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bolagsordning för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag, med till-
lägg i § 11 om att när kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägarna ska 
samtidigt tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om de ärenden som 
ska behandlas tillkännages på www.mark.se. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Fastighets AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bolagsordning för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Fastighets AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår tillägg i § 11 om att när kallelse till bolags-
stämma skickas till aktieägarna ska samtidigt tid och plats för bolagsstämman 
samt uppgift om de ärenden som ska behandlas tillkännages på 
www.mark.se. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Bolagsordning för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag i övrigt. 
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Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Marks Fastighets AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 
 
______________ 
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§ 95/2020 Dnr 2020-210 107 

Översyn av ägardirektiv för Marks Fastighets AB  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ägardirektiv för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Fastighets AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ägardirektiv för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till ombu-
det vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa det nu av kom-
munfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Fastighets AB samtidigt 
som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Ägardirektiv för Marks Fastighets AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Marks Fastighets AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 
______________  
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§ 96/2020 Dnr 2020-213 107 

Översyn av bolagsordning för Mark Kraftvärme AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag, med till-
lägg i § 11 om att när kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägarna ska 
samtidigt tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om de ärenden som 
ska behandlas tillkännages på www.mark.se. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa den nu av 
kommun-fullmäktige beslutade bolagsordningen för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår tillägg i § 11 om att när kallelse till bolags-
stämma skickas till aktieägarna ska samtidigt tid och plats för bolagsstämman 
samt uppgift om de ärenden som ska behandlas tillkännages på 
www.mark.se. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag i övrigt.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa den nu av 
kommunfullmäktige beslutade bolagsordningen för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som den nuvarande bolagsordningen upphör att gälla. 
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Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Marks Fastighets AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 
______________ 
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§ 97/2020 Dnr 2020-212 107 

Översyn av ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB ersätts med upprättat förslag.  
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombudet vid bolagsstämman för Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för Mark Kraftvärme AB  
samtidigt som det nuvarande ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Mark Kraftvärme AB 
Spinnerskan i Mark AB  
Valda revisorer 
______________ 
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§ 98/2020 Dnr 2020-205 107 

Översyn av gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan- 
koncernen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen ersätts med 
upprättat förslag.  
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade gemensamma ägar- 
direktivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt som det nuvarande 
gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB 
och Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 
gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt 
som det nuvarande gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
En översyn av bolagsordningarna och ägardirektiven för bolagen i  
Spinnerskankoncernen behöver göras varje mandatperiod. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen ersätts med 
upprättat förslag.  
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade gemensamma ägar- 
direktivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt som det nuvarande 
gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB 
och Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 
gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt 
som det nuvarande gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
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Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen ersätts med 
upprättat förslag.  
 
Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Spinnerskan i Mark AB att 
fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade gemensamma ägar- 
direktivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt som det nuvarande 
gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till  
ombuden vid bolagsstämmorna för Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB 
och Mark Kraftvärme AB att fastställa det nu av kommunfullmäktige beslutade 
gemensamma ägardirektivet för bolagen i Spinnerskankoncernen samtidigt 
som det nuvarande gemensamma ägardirektivet upphör att gälla. 
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Spinnerskan i Mark AB 
Marks Bostads AB 
Marks Fastighets AB 
Mark Kraftvärme AB 
Valda revisorer 
 
______________ 
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§ 99/2020 Dnr 2018-276 214 

Förslag till antagande för detaljplan för Ytterås 5 med flera 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet med upprättat förslag.  
 
Förslaget gäller under förutsättning att arbetsutskottet fattar beslut om att  
föreslå kommunstyrelsen att teckna exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 
24:121.  
 
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 9 april 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 följande: 
 
Detaljplan för Ytterås 5 med flera antas i enlighet med upprättat förslag.  
 
Förslaget gäller under förutsättning att arbetsutskottet fattar beslut om att  
föreslå kommunstyrelsen att teckna exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 
24:121. 
 
Förslaget antas.  
 
______________ 
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§ 100/2020 Dnr 2018-653 530  

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun ska besluta att 
busslinje 55 blir en ringlinje mellan Kinna-Skene-Haby-Örby  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Det är inte aktuellt att utreda en ringlinjetrafikering på linje 55 då det bland 
annat skulle innebära glesare trafikering. Sträckningen för 320 bör under- 
sökas i samråd med Västtrafik.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Medborgarförslag om att Marks kommun ska besluta att busslinje 55 ska bli 
en ringlinje mellan Kinna, Skene, Haby och Örby.  
 
Enligt förslagsställaren går inte busslinje 320 ”via Haby längre, utan de enda 
linjerna som går är numera bara 371 och 372. De går bara på morgonen och 
eftermiddagar. Ska vi värna om kollektivtrafiken och miljön är det viktigt att 
bussarna passar in med tiderna för tåg och bussar vid resecentrum Kinna och 
Skene.” 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Det är inte aktuellt att utreda en ringlinjetrafikering på linje 55 då det bland 
annat skulle innebära glesare trafikering. Sträckningen för 320 bör under- 
sökas i samråd med Västtrafik.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Det är inte aktuellt att utreda en ringlinjetrafikering på linje 55 då det bland 
annat skulle innebära glesare trafikering. Sträckningen för 320 bör under- 
sökas i samråd med Västtrafik.  
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 
Förslaget antas.  

Expedieras slutligt till: 
Förslagsställaren 
______________ 
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§ 101/2020 Dnr 2015-530 253 

Förslag till marköverlåtelseavtal för Sätila 4:3 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marköverlåtelseavtal för Sätila 4:3 tecknas mellan Marks kommun och Marks 
Bostadsaktiebolag enligt upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen noterar att avtalet undertecknas av kommunstyrelsens vice 
ordförande. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Marks Bostadsaktiebolag (MBAB) vill bygga flerbostadshus för hyresrätter på 
fastigheten Sätila 4:3. Marköverlåtelseavtalet som tecknas med MBAB syftar 
till överlåtelse av mark samt att säkerställa lämpliga bostäder och utformning 
av området.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 december 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marköverlåtelseavtal för Sätila 4:3 tecknas mellan Marks kommun och Marks 
Bostadsaktiebolag enligt upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marköverlåtelseavtal för Sätila 4:3 tecknas mellan Marks kommun och Marks 
Bostadsaktiebolag enligt upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen noterar att avtalet undertecknas av kommunstyrelsens vice 
ordförande.  
 
Förslagen antas.  

Expedieras slutligt till: 
Marks Bostads AB 
 
______________ 
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§ 102/2020 Dnr 2015-530 253 

Förslag till exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 24:121  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 24:121 tecknas mellan Marks  
kommun och Överås Gård AB enligt upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Exploateringsavtal syftar till att reglera utbyggnad och finansiering av all-
männa anläggningar samt överföring av mark.  
 
Detaljplanen möjliggör drygt 60 nya bostäder inom mark som närmast ute- 
slutande ägs av områdets exploatör. Ingen allmän platsmark ryms inom  
detaljplanen. Utbyggande av allmänna anläggningar enligt exploaterings- 
avtalet omfattar ett uppförande av trottoar längs med Grovaliden i direkt  
anslutning till planområdet. Exploatören ska enligt avtalet uppföra och  
bekosta trottoaren. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 24:121 tecknas mellan Marks  
kommun och Överås Gård AB enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att exploateringsavtal för Ytterås 5 och Kinna 24:121 
tecknas mellan Marks kommun och Överås Gård AB enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas.  
 
______________ 
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§ 103/2020 Dnr 2020-31 253  

Godkännande av markanvisningsavtal för Horred 9:7 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Markanvisningsavtal för Horred 9:7 tecknas med Ditt Nya Hem i Mellansverige 
AB. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Dina hem i Mellansverige AB 
(DNHAB) syftar till att i samband med planläggning av området säkerställa 
lämplig exploatering av området. En markanvisning ger kommunens motpart, 
DNHAB, ensamrätt att under två års tid förhandla om förvärv av marken och 
att förbereda marken för exploatering i enlighet med den detaljplan som  
arbetas fram.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 mars 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 februari 2020, 
§ 41, där följande föreslås: 
 
Ärendet återremitteras för att komplettera underlaget med mer information 
om Ditt Nya Hem i Mellansverige AB.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal för Horred 9:7 tecknas med Ditt 
Nya Hem i Mellansverige AB.  
 
Förslaget antas.  
 
______________ 
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§ 104/2020 Dnr 2019-464 253 

Förslag till Markanvisningavtal för Kinna 24:125, Dalen  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Markanvisningsavtal för Kinna 24:125 tecknas med Ditt Nya Hem i Mellan- 
sverige AB enligt upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Dina hem i Mellansverige AB 
(DNHAB) syftar till att i samband med planläggning av området säkerställa 
lämplig exploatering av området. En markanvisning ger kommunens motpart, 
DNHAB, ensamrätt att under två års tid förhandla om förvärv av marken och 
att förbereda marken för exploatering i enlighet med den detaljplan som  
arbetas fram.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 december 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Markanvisningsavtal för Kinna 24:125 tecknas med Ditt Nya Hem i Mellan- 
sverige AB enligt upprättat förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att markanvisningsavtal för Kinna 24:125 tecknas med 
Ditt Nya Hem i Mellansverige AB enligt upprättat förslag. 
  
Förslaget antas.  
 
______________ 
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§ 105/2020 Dnr 2020-194 044 

Förslag till hantering av VA-anslutningsavgift för kommunala små-
hustomter 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde den 29 april 2020. 

Ärendet 
Utredning av hantering av anslutningsavgifter till vatten och avlopp (VA) för 
kommunala småhustomter samt möjlighet till prisjusteringar för kommunala 
småhustomter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 mars 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
VA-anslutningsavgiften ska betalas i enlighet med gällande taxa i samband 
med beviljat bygglov.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att genom bidrag  
eller liknande stimulera byggnation på kommunala småhustomter. 
 
Dagens sammanträde 
Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande: 
 
När en obebyggd tomt säljs betalar köparen dels ett pris för tomtmarken, dels 
en avgift för vatten och avlopp.  
 
Enligt VA-lagen skall avgiften för Vatten och avlopp (VA) betalas av ägaren till 
tomten dels när en förbindelsepunkt är upprättad, dels när tomten bebyggs, 
då lägenhetsavgiften betalas. När en markägare till en obyggd tomt får  
besked om att en förbindelsepunkt är upprättad skall VA-kollektivet skicka 
faktura till markägaren på anslutningsavgiften.  
 
Anläggningsavgift skall beräknas enligt den taxa som gäller vid den tidpunkt 
när avgiftsskyldigheten inträder. VA-lagen gör ingen skillnad mellan olika 
ägare av tomter. Samma villkor gäller såväl kommunen som tomtägare som 
privata ägare av tomten. När tomten bebyggs betalas en lägenhetsavgift för 
varje lägenhet enligt den taxa som gäller vid byggnationen. 
 
Målet för kommunen är att sälja alla tomter. Vissa äldre tomter har varit 
svåra att sälja till de aktuella priser som gäller för tomtpriset och VA enligt 
den praxis som gäller i kommunen. För att öka attraktiviteten för osålda  
tomter som är äldre än 10 år säljer därför Marks kommun under resterande 
del av 2020 tomter inklusive vatten och avlopp till ett rabatterat pris som 
mot- 
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svarar summan av markpriset för tomten, lägenhetsavgiften när tomten  
bebyggs och den anläggningsavgift för VA som gällde när anslutningspunkten 
färdigställdes. 
 
För varje såld sådan tomt tillförs VA-kollektivet intäkter. VA-kollektivet lider 
därför ingen skada och alla som ansluter sig till VA-kollektivet behandlas  
juridiskt på samma sätt inom berörda detaljplaner.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till arbetsutskottets sammanträde 
den 29 april 2020. 
  
Förslaget antas.  
 
Ordföranden finner därmed att Lena Ferm Hanssons (C) förslag faller.  
 
______________ 
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§ 106/2020 Dnr 2018-33 141 

Byte av ledamöter i Näringslivsrådet våren 2020  

Arbetsutskottets beslut 
 
Joséphine Coevert, Tomas Ryberg och Jeanette Hedström utses till ledamöter 
i näringslivsrådet för perioden 1 maj 2020 – 31 april 2022. 

Ärendet 
Den tvååriga mandatperioden för näringslivsrådets ledamöter Jenny Axinge, 
Jörgen Lillieroth och Catharina Johansson har löpt ut. Tre platser i näringslivs-
rådet är därmed vakanta och behöver tillsättas. Kommunstyrelsens arbets- 
utskott utser och bjuder in näringslivets representanter till näringslivsrådet. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 mars 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in Joséphine Coevert,  
Tomas Ryberg och Jeanette Hedström till ledamöter i näringslivsrådet.  
 
Dagens sammanträde 
Näringslivshandläggare Camilla Olsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Joséphine Coevert, Tomas Ryberg och Jeanette  
Hedström utses till ledamöter i näringslivsrådet för perioden 1 maj 2020 – 31 
april 2022.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Joséphine Coevert 
Tomas Ryberg 
Jeanette Hedström 
Näringslivsrådet 
 
______________ 
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§ 107/2020 Dnr 2019-736 106 

Avrop option om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvården i 
Västra Götaland  

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avropa option 1 framtidens vård-
miljö och tecknar därför avtalen Avrop kommunala optioner med Cerner  
Sverige AB och Samverkansavtal 2019-06-12 med Västra Götalands- 
regionen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anvisa äldreomsorgsnämnden 
som avtalsansvarig nämnd gällande avtalen Avrop kommunala optioner med 
Cerner Sverige AB och Samverkansavtal 2019-06-12 med Västra Götalands-
regionen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostnaderna för licens-,  
implementerings, och supportkostnader till Cerner Sverige AB gällande, den 
avropade option 1 - Framtidens vårdmiljö, under införandet ska finansieras av 
kommunstyrelsen under gemensamma verksamhetskostnader. Även  
personalkostnader för särskilt utpekade resurser under implementeringen om 
uppskattningsvis 2,0 årsarbetskraft fram till driftstart av Millenium ska  
finansieras av kommunstyrelsen under gemensamma verksamhetskostnader. 
När systemet är i drift finansieras kostnader för licenser och liknande av de 
nämnder som använder systemet. 

Ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga  
kommuner i länet upphandlat ett nytt IT-stöd (Millenium) för framtidens vård-
informationsmiljö (FVM) i Västra Götaland. Upphandling har genomfört genom 
konkurrenspräglad dialog. Det nya IT-stödet ska underlätta samverkan mellan 
olika aktörer och därmed förenkla invånarens resa genom vården. VGR anger 
det strategiska valet att delta i FVM som ett led i regeringens vision för e-
hälsa 2025 vilket i korthet innebär att Sverige senast 2025 ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att 
underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt 
utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhällslivet.  
 
12 juni 2019 skickade VGR ett erbjudande om att nu avropa option 1 som 
Marks kommun 2016 lämnat fullmakt till VGR att upphandla. Berörda  
nämnder är äldreomsorgsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har därför att ta ställning 
till avtalen Avrop Kommunal option samt Samverkansavtal, se bilagor, och vid 
beslut om avrop i så fall sända dessa undertecknade till VGR senast 30 april 
2020. 
 
KSAU har även att fatta beslut om avtalsansvarig nämnd samt ta ställning till 
förslag på finansiering. 
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Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om ärendet den 4 december 
2019, § 271. 
 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 april 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avropa option 1 framtidens vård-
miljö och tecknar därför avtalen Avrop kommunala optioner med Cerner  
Sverige AB och Samverkansavtal 2019-06-12 med Västra Götalands- 
regionen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anvisa äldreomsorgsnämnden 
som avtalsansvarig nämnd gällande avtalen Avrop kommunala optioner med 
Cerner Sverige AB och Samverkansavtal 2019-06-12 med Västra Götalands-
regionen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostnaderna för licens-,  
implementerings, och supportkostnader till Cerner Sverige AB gällande, den 
avropade option 1 - Framtidens vårdmiljö, under införandet ska finansieras av 
kommunstyrelsen under gemensamma verksamhetskostnader. Även  
personalkostnader för särskilt utpekade resurser under implementeringen om 
uppskattningsvis 2,0 årsarbetskraft fram till driftstart av Millenium ska  
finansieras av kommunstyrelsen under gemensamma verksamhetskostnader. 
När systemet är i drift finansieras kostnader för licenser och liknande av de 
nämnder som använder systemet. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunjurist Malin Jakobsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avropa option 1 framtidens vård-
miljö och tecknar därför avtalen Avrop kommunala optioner med Cerner  
Sverige AB och Samverkansavtal 2019-06-12 med Västra Götalands- 
regionen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anvisa äldreomsorgsnämnden 
som avtalsansvarig nämnd gällande avtalen Avrop kommunala optioner med 
Cerner Sverige AB och Samverkansavtal 2019-06-12 med Västra Götalands-
regionen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostnaderna för licens-,  
implementerings, och supportkostnader till Cerner Sverige AB gällande, den 
avropade option 1 - Framtidens vårdmiljö, under införandet ska finansieras av 
kommunstyrelsen under gemensamma verksamhetskostnader. Även  
personalkostnader för särskilt utpekade resurser under implementeringen om 
uppskattningsvis 2,0 årsarbetskraft fram till driftstart av Millenium ska  
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finansieras av kommunstyrelsen under gemensamma verksamhetskostnader. 
När systemet är i drift finansieras kostnader för licenser och liknande av de 
nämnder som använder systemet. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Västra Götalandsregionen 
Äldreomsorgsnämnden 
 
______________ 
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§ 108/2020 Dnr 2020-243 106  

Val av representant till ägarråd Inera AB 2020 

Arbetsutskottets beslut 
 
Lisa Dahlberg (S) utses till representant till ägarråd Inera AB 2020. Till  
ersättare utses Tomas Johansson (M).  

Ärendet 
Ägarrådet ska fastställa ägardirektiv, utse styrelseledamöter, verksamhetsin-
riktning och rambudget inför bolagsstämman i Inera. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott har att utse representant till ägarrådet. 

Beslutsgång 
Tomas Johansson (M) föreslår att Lisa Dahlberg (S) utses till representant till 
ägarråd Inera AB 2020. 
 
Ordföranden föreslår att Tomas Johansson (M) utses till ersättare. 
 
Förslagen antas.   
 
Expedieras till 
Sveriges kommuner och regioner, SKR 
 
______________ 
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§ 109/2020   

Val av representant till Kommunforskning i Västsverige 2020  

Arbetsutskottets beslut 
 
Tomas Johansson (M) utses till representant till ägarråd Inera AB 2020. Till 
ersättare utses Lisa Dahlberg (S).  

Ärendet 
Kommunforskning i Västsverige Ideell Förening håller årsmöte den 11 maj 
2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse representant.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Tomas Johansson (M) utses till representant till  
Kommunforskning i Västsverige 2020.  
 
Tomas Johansson (M) föreslår att Lisa Dahlberg (S) utses till ersättare.  
 
Förslagen antas.  
 
Expedieras till 
Kommunforskning i Västsverige  
 
______________ 
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§ 110/2020   

Information om Covid-19 på kommunens badplatser  

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra informationsspridningen.  

Dagens sammanträde 
Tomas Ekberg (M) lyfter ärende om huruvida det är möjligt att sprida  
information om Covid-19 till besökare på kommunens badplatser.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommundirektören får  i uppdrag att genomföra  
informationsspridningen.  
 
Förslaget antas. 
 
______________ 
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§ 111/2020   

Fråga om stöttning av besöksnäring 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommundirektören får i uppdrag att undersöka frågan.   

Dagens sammanträde 
Tomas Ekberg (M) lyfter fråga om huruvida kommunen kan göra något för att 
stötta besöksnäringen med anledning av Covid-19. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag att undersöka  
frågan.  
 
Förslaget antas.  
 
______________ 
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§ 112/2020   

Avstämning kring färdtjänst  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.    

Dagens sammanträde 
Lena Ferm Hansson (C) lyfter fråga om hur det går med utredningen av färd-
tjänsten. Kommundirektör Mats Lilienberg informerar om att utredningen på-
går och att socialförvaltningen har huvudansvaret.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 
______________ 
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