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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-04-21 

Tid:   Klockan 08.30-14.25. Paus klockan 10.05-10.25, 12.20-13.00.  

Plats: 
 

 Boråsvägen 40, Kinna, digitalt. 

Beslutande:  (S) 

(S) 

(L) 

(C) 

(M) 

(KD)

(KD) 

Jessica Rodén §§ 136-149, 151-153 

Peter Landgren tjänstgör för Jessica Rodén § 150 

Niklas Herneryd  

Lena Ferm Hansson 

Tomas Johansson 

Lars-Inge Andersson §§ 136-149, 151-153 

Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson § 150 

 

Övriga deltagare:  

  

Ej tjänstgörande ersättare 

(S) 

(S) 

(C) 

(M) 

(KD) 

Peter Landgren §§ 137-149, 151-153  

Christopher Thorsson 

Stefan Brunander 

Tomas Ekberg 

Elise Arnell §§ 136-149, 151-153  

  

Tjänstepersoner 

 Karin Hydén Tillförordnad 

kommundirektör 

 

 Ellen Player Pellby Kommunsekreterare  

 Lars Landrö Kanslichef §§ 137-139, 

141 

 Helen Rosenberg Tillförordnad 

kommunikationschef 

§ 137 

 Helena Blomqvist 1:e kommunjurist §§ 137-138 

 Martin Bertilsson Inköpschef § 137, 148 

 Malin Nilsson Utredare §§ 139, 141 

 Malin Bexell Förvaltningschef 

samhällsbyggnadsförvaltni

ngen 

§§ 139, 142-

146, 149 

 Kennet Johnsson Miljöchef § 142 

 Svante Brandin Kommunbiolog § 142 

 Afshin Ghafoori Planarkitekt § 144 

 Ing-Marie Sjöblom Planhandläggare § 146 

 Jenny Pleym Kommunbiolog § 146 

 Krister Näsström Digitaliseringschef § 147 

 Anna Dansund Upphandlare § 148 

 Talieh Ashjari Socialchef § 149 
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 Mari Sandell Molander Förvaltningschef barn- och 

utbildningsförvaltningen 

§ 149 

 Rasmus Torngard Förvaltningschef kultur- 

och fritidsförvaltningen 

§ 149 

 Marja-Leena Uitto 

Adolfsson 

Förvaltningschef teknik- 

och serviceförvaltningen 

§ 149 

 Kristian Johansson Tillförordnad ekonomichef §§ 150-152 

 Lena Arvidsson 

 

Redovisningschef § 150 

Utses att justera: Tomas Johansson  

Justeringens plats och 

tid: 

Kommunledningskontoret, 2021-04-30, klockan 11.00 

 

Underskrifter: 

Sekreterare   

Ellen Player Pellby                               §§ 136-153 

Ordförande 

Jessica Rodén (S)                  §§ 137-149, 151-153 

Justerande 

Tomas Johansson (M)           §§ 137-149, 151-153                             

                     Ordförande 

Tomas Johansson (M)                           § 150   

     

                     Justerande 

Lena Ferm Hansson (C)                        § 150       
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum, § 143, 148 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-04-23 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-05-15 

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 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdesdatum, § 136-142, 144-147, 149-153 

Datum för anslags 

uppsättande  
2021-04-30 

Datum för anslags 

nedtagande 
2021-05-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan 
§ 136/21 

Svar till Konkurrensverket angående inköp av 

annonseringstjänster 

§ 137/21 

Kommunens rätt att meddela föreskrifter om vistelseförbud 

på särskilt angivna platser 

§ 138/21 

Remissvar Regional avfallsplan 2021-2030 
§ 139/21 

Initiativärende angående att stärka besöksnäringen 
§ 140/21 

Svar på remiss om förslag till regional 

vattenförsörjningsplan för dricksvatten 

§ 141/21 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan,  

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

§ 142/21 

Vägplan för ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla och 

Kråkered 

§ 143/21 

Detaljplan för bostäder Sätila Hägnen 3:2 med flera 
§ 144/21 

Etablering av parkeringshus Kinna centrum  
§ 145/21 

Yttrande angående tillgängliga stränder 
§ 146/21 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala boenden 
§ 147/21 

Förslag att avropa elenergi ifrån SKLs DIS 
§ 148/21 

Sommarerbjudande till Marks kommuns ungdomar  
§ 149/21 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Viskastrand 

AB 

§ 150/21 

Risäng vattenverk, ny lågreservoar och processändringar - 

begäran om igångsättningstillstånd 

§ 151/21 

Fördelning av Skolverket statsbidrag Skolmiljarden 
§ 152/21 

Information om situationen angående Covid-19 
§ 153/21 
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§ 136/2021    

Förändring av ärendelistan 

Beslutsrubrik 

Följande ärenden tillförs ärendelistan: 

- Information om situationen angående Covid-19 

- Initiativärende angående att stärka besöksnäringen. 

Dagens sammanträde 

Ordförande anmäler följande extra ärenden: 

- Information om situationen angående Covid-19 

- Initiativärende angående att stärka besöksnäringen.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 

så sker.  

_______________ 
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§ 137/2021   Dnr: KS 2021-191 108 

Svar till Konkurrensverket angående inköp av 

annonseringstjänster 

Beslutsrubrik 

Skrivelsen ”Svar angående inköp av annonseringstjänster”, daterad den 9 

april 2021, översänds som kommunens svar till Konkurrensverket. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, 

har fått tips om att kommunen ska ha köpt annonseringstjänster av 

Markbladet AB utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig 

upphandling. Med anledning härav har Konkurrensverket påbörjat en 

utredning för att närmare granska vad som har skett. Konkurrensverket har 

nu bett kommunen berätta vad som har hänt. Svar ska ges senast den 7 maj 

2021.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Skrivelsen ”Svar angående inköp av annonseringstjänster”, daterad den 9 

april 2021, översänds som kommunens svar till Konkurrensverket. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att skrivelsen ”Svar angående inköp av 

annonseringstjänster”, daterad den 9 april 2021, översänds som kommunens 

svar till Konkurrensverket. 

Förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Konkurrensverket 

_________________ 
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§ 138/2021   Dnr: KS 2021-211 109 

Kommunens rätt att meddela föreskrifter om vistelseförbud 

på särskilt angivna platser 

Beslutsrubrik 

Vid behov ska kommunen använda sig av bemyndigandet från regeringen om 

att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskilt angiven plats enligt lagen (2021:4) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Reglementet för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 8 § ”Delegering 

från kommunfullmäktige” kompletteras med att kommunstyrelsen får, med 

rätt att delegera vidare, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 

på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Föreskrifter får endast gälla under två veckor, med 

möjlighet att förlänga två gånger med vardera en vecka. Om påtaglig risk för 

trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas om att upphäva föreskriften i 

förtid. 

Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

Delegeringen upphör att gälla när bestämmelsen, som bemyndigandet 

grundar sig på, upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Regeringen har med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen (2021:4) och 

tillhörande begränsningsförordning (2021:8) gett kommuner möjlighet att 

från och med den 11 mars 2021 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 

i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 

om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Bemyndigandet att 

meddela föreskrifter om förbud ges till kommunen som sådan. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till om denna möjlighet ska kunna 

nyttjas i kommunen och om fullmäktige därvid ska delegera rätten att 

meddela föreskrifter så att det vid behov kan hanteras på ett ändamålsenligt 

sätt. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 
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Vid behov ska kommunen använda sig av bemyndigandet från regeringen om 

att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskilt angiven plats enligt lagen (2021:4) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Reglementet för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 8 § ”Delegering 

från kommunfullmäktige” kompletteras med att kommunstyrelsen får, med 

rätt att delegera vidare, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 

på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Föreskrifter får endast gälla under två veckor, med 

möjlighet att förlänga två gånger med vardera en vecka. Om påtaglig risk för 

trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas om att upphäva föreskriften i 

förtid. 

Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 

Delegeringen upphör att gälla när bestämmelsen, som bemyndigandet 

grundar sig på, upphör att gälla. 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Vid behov ska kommunen använda sig av bemyndigandet från regeringen om 

att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats 

eller på någon annan liknande särskilt angiven plats enligt lagen (2021:4) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Reglementet för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 8 § ”Delegering 

från kommunfullmäktige” kompletteras med att kommunstyrelsen får, med 

rätt att delegera vidare, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om 

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 

på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Föreskrifter får endast gälla under två veckor, med 

möjlighet att förlänga två gånger med vardera en vecka. Om påtaglig risk för 

trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas om att upphäva föreskriften i 

förtid. 

Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 
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Delegeringen upphör att gälla när bestämmelsen, som bemyndigandet 

grundar sig på, upphör att gälla. 

Förslaget antas.  

_______________ 
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§ 139/2021   Dnr: KS 2021-65 450 

Remissvar Regional avfallsplan 2021-2030 

Beslutsrubrik 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat remissyttrande daterat 2021-04-07 

för vidare utskick till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 11 

december 2020 beslutat att skicka förslag till ny regional avfallsplan för 

Boråsregionen på remiss till medlemskommunerna. Förslaget är ute på remiss 

under januari-maj 2021. Remissvaren från kommunerna kommer arbetas in 

och ett slutgiltigt beslut om den regionala avfallsplanen kommer fattas av 

direktionen i september 2021. 

Avfallsplanen berör många olika delar av kommunens verksamhet och därför 

har planen skickats vidare för utlåtande till berörda nämnder. De nämnder 

som fått remissversionen av avfallsplanen för utlåtande är miljönämnden, 

teknik- och servicenämnden, plan- och byggnadsnämnden, 

äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 

styrelsen för Marks Bostads AB. Plan- och byggnadsnämnden samt styrelsen 

för Marks Bostads AB har inte inkommit med några synpunkter.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens godkänner upprättat remissyttrande daterat 2021-04-07 

för vidare utskick till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

Dagens sammanträde 

Utredare Malin Nilsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens godkänner upprättat 

remissyttrande daterat 2021-04-07 för vidare utskick till Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

• Barn- och utbildningsnämnden 

• Miljönämnden 

• Socialnämnden 

• Teknik- och servicenämnden 

• Äldreomsorgsnämnden 

_______________ 
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§ 140/2021   Dnr: KS 2021-310  

Initiativärende angående att stärka besöksnäringen 

Beslutsrubrik 

Kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt tillse: 

• att kommunen går med i västsverige.com 

• att kommunen blir medlemmar i Cykla och Vandra i Sjuhärad 

• att kommunen skapar en arbetsgrupp för destinationsarbetet 

 

Dagens sammanträde 

Jessica Rodén (S) redogör för Markmajoritetens initiativärende angående att 

stärka besöksnäringen.  

Markmajoritetens partier Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 

vill använda kraften som finns i Mark genom att kommunen och näringslivet 

tillsammans satsar på att utveckla besöksnäringen. Med fler besökare 

upptäcker fler att Mark är en mycket bra kommun att bo och verka i. En 

kommun med bra läge, vacker natur och en god service inom skola, vård och 

omsorg. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommundirektören får i uppdrag att skyndsamt tillse: 

• att kommunen går med i västsverige.com 

• att kommunen blir medlemmar i Cykla och Vandra i Sjuhärad 

• att kommunen skapar en arbetsgrupp för destinationsarbetet 

 

Förslaget antas.  

_______________ 
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§ 141/2021   Dnr: KS 2021-109 34 

Svar på remiss om förslag till regional 

vattenförsörjningsplan för dricksvatten 

Beslutsrubrik 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat remissyttrande daterat 2021-04-08 

för vidare utskick till Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.   

Ärendet 

Marks kommun har mottagit en remissversion av förslag till Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland från Länsstyrelsen 
Västra Götaland. Förslaget har skickats ut på remiss till länets samtliga 
kommuner, kringliggande län, berörda kommunalförbund, SMHI, Sveriges 
geologiska undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten samt 
branchorganisationen Svenskt Vatten.  

Teknik- och servicenämnden och Miljönämnden har fått förslaget från 
kommunstyrelsen för hantering och rekommendation till beslut. Marks 
kommun ska senast den 17 maj 2021 inkomma med ett remissvar till 
Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett 
planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust 
vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvalitén 
är god och att det finns balans mellan vattentillgång och vattenbehov. 
Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 
dricksvattenbehovet till och med år 2100. Behovet är inte bara allmänna 
dricksvattenbehovet utan även industrier, jordbruk och övrigt vattenbehov. I 
planen beskrivs vilka vattenresurser som är viktiga för länets framtida 
dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en robust 
vattenförsörjning. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen samt till 
kommunernas VA-huvudman, tillsynsmyndighet och planförvaltning. Planen 
ska, för att vara ett användbart verktyg i regional och kommunal planering, 
uppdateras om förutsättningar, underlag eller prognoser väsentligt 
förändras. Länsstyrelsen kommer därför följa upp planen vart femte år eller 
oftare vid behov. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 april.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat remissyttrande daterat 2021-04-08 

för vidare utskick till Länsstyrelsen Västra Götaland.  
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Dagens sammanträde 

Utredare Malin Nilsson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat 

remissyttrande daterat 2021-04-08 för vidare utskick till Länsstyrelsen Västra 

Götaland. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

• Länsstyrelsen Västra Götaland 

• Miljönämnden 

• Teknik- och servicenämnden 

__________________ 
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§ 142/2021   Dnr: KS 2020-593 422 

Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan,  

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

Beslutsrubrik 

Ordföranden får i uppdrag att formulera en skrivning å Marks kommuns 

vägnar som innebär att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till 

åtgärdsprogram. 

Ärendet 

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt har tagit fram förslag på hur vi ska 

ta hand om vårt vatten de kommande sex åren. Myndigheten föreslår 60 

åtgärder varav sex stycken som kommunerna ska ha ansvar för. Efter varje 

år ska vi från den kommunala sidan redovisa hur vi har arbetat utefter 

åtgärdsprogrammet. Rapporteringen ligger också till grund för olika typer av 

miljörankingar. 

Detta är den fjärde cykeln av vattenförvaltning sedan EU:s vattendirektiv 

infördes i svensk lagstiftning.  

Nytt bland åtgärderna för kommunerna är att ta fram 

förvaltningsövergripande vattenplanering. Ett särskilt fokus har nu också lagts 

på vattenbrist och torka. 

Remissen ska besvaras senast den 30 april. Miljönämnden och teknik- och 

servicenämnden yttrat sig över remissen. Förvaltningen har i detta utlåtande 

sammanfattat synpunkterna inför ett slutgiltigt yttrande från 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 13 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrandet daterat 13 april 2021 antas och översänds till Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. 

Dagens sammanträde 

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att ordföranden får i uppdrag att formulera en 

skrivning å Marks kommuns vägnar som innebär att regeringen ges möjlighet 

att pröva förslaget till åtgärdsprogram. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 

(M) förslag, och finner att förslaget antas.  

_________________ 
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§ 143/2021   Dnr: KS 2020-152 512 

Vägplan för ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla och 

Kråkered 

Beslutsrubrik 

Yttrandet daterat 13 april 2021 antas och översänds till Trafikverket.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

__________________________ ______________________________ 

Jessica Rodén  Tomas Johansson 

Ordförande   Justerare 

Ärendet 

Trafikverket planerar för att bygga om befintlig 2+1-sträcka med 

vägmarkerad mittseparering på väg 41 mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered 

till en mötesfri väg med mitträcke och referenshastighet 100 km/h. En 

vägplan har därför upprättats för den cirka 14,5 km långa sträckan. Cirka 250 

meter berör Marks kommun.  

Syftet är i första hand att förbättra trafiksäkerheten längs väg 41, vid 

korsningar och vid hållplatser. Flera utfarter kommer att stängas vilket kräver 

utbyggnad av parallellvägar som kanaliserar trafikanter till större korsningar.  

Trafiken på sträckan Fritsla-Kråkered varierar mellan cirka 7 200 fordon per 

dygn i söder och cirka 10 8oo fordon per dygn i norr. 

Väg 41 är utpekad som en ”primär väg” för farligt gods. Vägen passerar 

vattenskyddsområdet och grundvattentäkten ”Ramslätt” där skyddsåtgärder 

föreslås för att ta hand om eventuellt läckage vid en olycka. 

Skyddsåtgärderna består av högkapacitetsräcke kombinerat med kantsten för 

avledning mot täta diken (geotextil och tät duk) 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-13. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 

ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att yttrandet daterat 13 april 2021 antas och 

översänds till Trafikverket. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons 

(M) förslag, och finner att förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Trafikverket, investeringsprojekt@trafikverket.se 

 

_______________________  
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§ 144/2021   Dnr: KS 2012-59 214 

Detaljplan för bostäder Sätila Hägnen 3:2 med flera  

Beslutsrubrik 

Detaljplan för Sätila Hägnen 3:2 med flera antas enligt upprättat förslag. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Ärendet 

En vatten- och avloppsförsörjningsplan antogs av kommunfullmäktige 2009 i 

vilken beslutades att kommunalt vatten- och avlopp till nordvästra delen av 

kommunen skulle lösas genom utbyggnad av en överföringsledning från 

Skene. I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp 

initierades ny detaljplan av kommunstyrelsen och plan- och 

byggnadsnämnden.  

Detaljplanens syfte är att ersätta tidigare byggnadsplan för fritidsboende med 

ny detaljplan som tillåter permanentboende. Planen syftar även till att 

säkerhetsställa nödvändig infrastruktur, öka trafiksäkerhet, identifiera 

huvudmannaskap och medge utökat byggrätt. 

Detaljplanen var på granskningsutställning under perioden 1 juli 2020 till 26 

oktober 2020.  

 

Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande. 

Efter granskning har följande ändringar, utöver redaktionella, gjorts i 

planförslaget: 

• Plankartan har reviderats och prickmark längs Lindomevägen har utökats till 

en distans om 25 m från vägkant till mark för bostadsbebyggelse. 

• Plankartan har kompletterats med planbestämmelser som reglerar markens 

höjd närmast Lindomevägen. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av stabilitetsrisker 

med utgångspunkt från utförd geoteknisk utredning. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning om risker för 

skyfall och översvämning med utgångspunkt från utförd kapacitetsutredning 

för vägtrumma under Lindomevägen. 

• Planbeskrivningen har kompletterats gällande kapacitetsbedömning av 

vägtrumma med utgångspunkt från utförd kapacitetsutredning för vägtrumma 

under Lindomevägen. 

• Planbeskrivningen har förtydligat bedömningen av förutsättningar och 

konsekvenser av djurhållning nära bostäder. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 12 april 2021. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Detaljplan för Sätila Hägnen 3:2 med flera antas enligt upprättat förslag. 

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Afshin Ghafoori redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att detaljplan för Sätila Hägnen 3:2 med flera antas 

enligt upprättat förslag. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Lantmäteriet, och andra som berörs av 

beslutet. 

 

Beslutet expedieras av samhällsutvecklingsenheten. 

______________ 
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§ 145/2021   Dnr: KS 2020-100 297 

Etablering av parkeringshus Kinna centrum  

Beslutsrubrik 

Kommunstyrelsen godkänner förstudien innebärande 262 parkeringsplatser 

och beställer en projektering av projektet från teknik- och servicenämnden. 

Kommunstyrelsen önskar återrapportering av aktuell projekteringen i kvartal 

fyra år 2021, inför beslut om startbesked.  

Kostnaden för att genomföra projekteringen belastar teknik- och 

servicenämndens investeringsram.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 april 2020 att en förstudie för 

parkeringshus skulle genomföras för Kinna centrum. Förstudien har 

genomförts och den har beaktat hela parkeringssituationen i Kinna centrum.  

Studien visade på ett parkeringsbehov av cirka 250 platser exklusive 

Kvarteret Folkskolan. Då exploatörerna själva säkerställer sina 

parkeringsbehov. Förordat alternativ är ett parkeringshus i sex stycken 

halvplan, med solceller på halva taket, samt med totalt 262 platser till en 

investeringskostnad av cirka 80 miljoner kronor. 

Den av BSV arkitekter och ingenjörer AB genomförda förstudien lämnades in 

till samhällsbyggnadsförvaltningen den 18 maj 2020 samt kompletterades 4 

augusti och omfattar tre utformningsförslag. Förslag ett och tre har sedan 

kompletterats med att omfatta två alternativ vardera gällande höjd och antal 

parkeringsplatser. I september tillkom även alternativ ett med ett förslag om 

att inrymma verksamhetslokaler på första våning.  

Efter genomgång och avvägande av de olika alternativen bedöms förslag ett 

med halvplan mest lämpligt. Det ger ett vackert intryck och passar in väl med 

omgivande befintlig och tänkt bebyggelse. Förslaget täcker det behov av 

parkeringsplatser som förstudien kunnat identifiera. 

Förslaget ger också möjligheten att behålla fjärrvärmecentralen samt pump- 

och nodrum. 

Slutligen bedöms förslaget också på bästa sätt skapa trygghet i det gaturum 

som blir mellan parkeringshus och idrottshall. Tryggheten skapas genom att 

det ger insyn till parkeringarna.  

Förslaget innebär:    
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• Parkeringshus uppdelat i sex stycken halvplan med 262 parkeringsplatser. 

• Befintlig fjärrvärmecentral och skyddsrum bibehålls. 

• Solceller på ungefär halva taket. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 7 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förstudien och beställer en projektering av 

projektet från teknik- och servicenämnden. 

 

Kommunstyrelsen önskar återrapportering av aktuell projekteringen i kvartal 

fyra år 2021, inför beslut om startbesked.  

 

Kostnaden för att genomföra projekteringen belastar teknik- och 

servicenämndens investeringsram.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Malin Bexell redogör för 

ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommunstyrelsen godkänner förstudien 

innebärande 262 parkeringsplatser och beställer en projektering av projektet 

från teknik- och servicenämnden. 

 

Kommunstyrelsen önskar återrapportering av aktuell projekteringen i kvartal 

fyra år 2021, inför beslut om startbesked.  

 

Kostnaden för att genomföra projekteringen belastar teknik- och 

servicenämndens investeringsram. 

Jessica Rodén (S), Niklas Herneryd (L) och Lars-Inge Andersson (KD) yrkar 

bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslut skickas slutligt till 

Beslut samt förstudie expedieras till teknik- och servicenämnden. 

_____________ 
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§ 146/2021   Dnr: KS 2021-219 2390 

Yttrande angående tillgängliga stränder  

Beslutsrubrik 

Yttrandet daterat 13 april 2021 antas och översänds till regeringen.  

Ärendet 

Strandskyddsutredningens betänkande Tillgängliga stränder – ett mer 

differentierat strandskydd (SOU 2020:78) är ute på remiss. Utredningen 

skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att 

strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar 

hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom 

befolkningstäthet och exploateringstryck. 

Remissen skall vara besvarad senast den 3 maj 2021. 

Plan- och byggnadsnämndens beslut § 46/2021 har översänts till 

kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse den 13 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Yttrandet daterat 13 april 2021 antas och översänds till regeringen. 

Dagens sammanträde 

Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att yttrandet daterat 13 april 2021 antas och 

översänds till regeringen. 

 

Niklas Herneryd (L) och Jessica Rodén (S) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm Hanssons 

(C) förslag, och finner att förslaget antas.  
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Beslut skickas till 

m.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 

m.naturmiljöenheten@regeringskansliet.se  

Ange dnr M2020/02032 och remissinstansens namn i ämnesraden. 

________________ 

 

 

 

  

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.naturmiljöenheten@regeringskansliet.se
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§ 147/2021   Dnr: KS 2017-257 005 

Svar på motion om trådlöst internet på kommunala 

boenden 

Beslutsrubrik 

Ärendet återremitteras för ytterligare lösningsfokus samt omvärldsanalyser.  

Ärendet 

I en motion, inlämnad den 17 maj 2017, föreslår Christopher Thorsson (S) att 

Marks kommun ska tillhandahålla trådlöst internet som en kostnadsfri del av 

boendestandarden i kommunens boenden. Investeringskostnaden ska 

finansieras genom kommunreserven samt att vid eventuella upphandlingar av 

boendeplatser i extern regi ska krav ställas på tillgång till trådlöst internet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun kan inte erbjuda gratis internet till personer i kommunens 

boenden. Det strider mot 3 kap. 27–32 §§ i konkurrenslagen. 

 

Motionen avslås därmed. 

Dagens sammanträde 

Digitaliseringschef Krister Näsström redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare lösningsfokus 

samt omvärldsanalyser. 

Förslaget antas. 

_________________ 
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§ 148/2021   Dnr: KS 2021-182 050 

Upphandling av elenergi 

Beslutsrubrik 

Avrop av elenergi ifrån SKLs DIS ”Elenergi 2017” godkänns med omedelbar 

justering. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

_________________________ ______________________________ 

Jessica Rodén  Tomas Johansson 

Ordförande   Justerare 

Ärendet 

Utgångspunkt för arbetet har, förutom lagen om offentlig upphandling (LOU), 

varit kommunens upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt berörda 

verksamheters behov och krav. 

Marks kommun stod i valet mellan att avropa ifrån Husbyggnadsvaror HBV 

förening (HBV), Statens kommuners inköpscentral (SKI) eller en egen 

upphandling.  

HVBs avtal löper ut 2021-12-31, då HBV inte är klara med det nya avtalet 

finns det ingen möjlighet att avropa för kommande års (2022) elenergi idag, 

Lokalförsörjningen (LOK) avser att avropa nu för att kunna lägga budget för 

kommande års elförsörjning.  

(SKI) har definierat och kravställt ett antal ”färdiga” prismodeller och 

miljöalternativ. I och med att detta är ett Dynamiskt inköpssystem (DIS), står 

det oss fritt att beskriva egna modeller och krav. Att avropa ifrån SKIs DIS 

blir således inte så tidkrävande. 

Marks kommun har antagit klimatmål 17 ”Vi har 100% förnybar el i alla 

förvaltningar och bolag” det innebär att vi ska köpa in 100% förnybar el vilket 

är möjligt med SKIs avtal.  

Samordnad upphandling sker i enlighet med Marks kommuns policy och 

riktlinjer. Marks fastighets AB (MFAB har tackat ja till att vara med och avropa 

ifrån detta avtal.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 7 april 2021. 
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Dagens sammanträde 

Upphandlare Anna Dansund redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att avrop av elenergi ifrån SKLs DIS ”Elenergi 2017” 

godkänns med omedelbar justering. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas till 

Teknik- och servicenämnden 

______________________________ 
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§ 149/2021   Dnr: KS 2021-258 

Sommarerbjudande till Marks kommuns ungdomar  

Beslutsrubrik 

Kommundirektören får disponera maximalt 800 000 kronor ur 

kommunstyrelsens medel för ”Bästa barnkommun” för att finansiera 

tillkommande kostnad vid genomförande av 2021 års Sommarerbjudande till 

Marks kommuns ungdomar.  

Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefer och 

Styrgruppen för barn och unga återkomma med ytterligare förslag på 

aktiviteter till kommunstyrelsen 16 juni inom ramen för Bästa barnkommun. 

Återrapportering till kommunstyrelsen sker i samband med delårsrapporten 

efter augusti.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I Marks kommuns budget 2021–2024 gavs ett inriktningsbeslut och uppdrag 

till förvaltningarna att verka för att Marks kommun ska bli "Bästa 

barnkommun". Uppdraget kräver att flera förvaltningar samarbetar och 

samverkar för att tillförsäkra att barn och ungdomar har jämlik skola, jämlik 

fritid samt jämlik barndom. Kommunstyrelsen har tilldelats 3 mnkr för 2021 

för att utveckla och samordna insatser mellan olika förvaltningar till barn och 

ungdomar som är i behov av stöd från samhället 

Beslutet innebär att förvaltningarna har i uppdrag att utveckla och samordna 

sina insatser för barn och ungdomar som är i behov av stöd från samhället 

med målet att kommunen ska bli "Bästa barnkommun”. Arbetet ger både ett 

kortsiktigt och långsiktigt perspektiv för att möta de behov och utmaningar 

som identifieras utifrån förvaltningarnas olika grunduppdrag och att ta ett 

gemensamt ansvar för att skapa de förutsättningar som krävs för att utjämna 

de ojämlika livsvillkor som utgör hinder för barns och ungdomars utveckling, 

och tillgängliggöra stimulerande och stödjande aktiviteter för alla Marks 

kommuns barn och ungdomar.  

Inför sommaren 2021 har förvaltningarna samverkat för att beskriva hur 

samarbetet kommer att ske för att möta behov av sommaraktiviteter, 

stödjande insatser och att stimulera till en positiv fritid. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommundirektören får disponera maximalt 800 000 kronor ur 

kommunstyrelsens medel för ”Bästa barnkommun” för att finansiera 
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tillkommande kostnad vid genomförande av 2021 års Sommarerbjudande till 

Marks kommuns ungdomar.  

 

Återrapportering till kommunstyrelsen sker i samband med delårsrapporten 

efter augusti.  

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommundirektör Karin Hydén redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommundirektören får disponera maximalt 800 000 kronor ur 

kommunstyrelsens medel för ”Bästa barnkommun” för att finansiera 

tillkommande kostnad vid genomförande av 2021 års Sommarerbjudande till 

Marks kommuns ungdomar.  

Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefer och 

Styrgruppen för barn och unga återkomma med ytterligare förslag på 

aktiviteter till kommunstyrelsen 16 juni inom ramen för Bästa barnkommun. 

Återrapportering till kommunstyrelsen sker i samband med delårsrapporten 

efter augusti.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Samtliga nämnder 

_______________ 
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§ 150/2021   Dnr: KS 2021-273 

Instruktion till ombud vid årsstämman 2021 för Viskastrand 

AB 

Beslutsrubrik 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till 

styrelsen i Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 

2021 för Viskastrand AB att fatta följande beslut: 

Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen och 

balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust, 

sammantaget 10 514 583 kronor, balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas 

Johansson, PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt 

räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisor utgår inte särskilt för Viskastrand 

AB då det ingår i arvodet som utges för styrelsearbete och revisorsarbete för 

moderbolaget Marks Bostads AB. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista 

”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2021” fastställs 

som gällande för bolaget. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

bereds av fullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Enligt bolagsordningen för Viskastrand AB ska följande beslut fattas vid 

bolagets årsstämma: 

• fastställelse av resultat- och balansräkning 

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 

direktören  

• fastställande av arvoden åt styrelsen och 

lekmannarevisorerna 

• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant  

•                

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av 

ägaren givna instruktioner. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 april 2021. 

Jäv 

Jessica Rodén (S), Lars-Inge Andersson (KD) och Stefan Brunander (C) 

anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. För Jessica 

Rodén (S) tjänstgör Peter Landgren (S) och för Lars-Inge Andersson (KD) 

tjänstgör Elise Arnell (KD).  

Dagens sammanträde 

Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till 

styrelsen i Marks Bostads AB att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 

2021 för Viskastrand AB att fatta följande beslut: 

Den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen och 

balansräkningen fastställs. Balanserade vinstmedel och årets förlust, 

sammantaget 10 514 583 kronor, balanseras i ny räkning. 

Peter Olofsson Wank, PwC, utses till auktoriserad revisor och Tomas 

Johansson, PwC, till revisorssuppleant. Ersättning till dessa utgår enligt 

räkning. 

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisor utgår inte särskilt för Viskastrand 

AB då det ingår i arvodet som utges för styrelsearbete och revisorsarbete för 

moderbolaget Marks Bostads AB. 

Styrdokument, med den senaste revideringen, enligt särskilt upprättad lista 

”Giltiga styrdokument för bolagen i Spinnerskankoncernen 2021” fastställs 

som gällande för bolaget. 

Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

bereds av fullmäktiges presidium. 

Beslut skickas slutligt till 

Spinnerskan i Mark AB 

Marks Bostads AB 

Ombudet vid årsstämma 2021 för Viskastrand AB 

 

_________________ 
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§ 151/2021   Dnr: KS 2020-199 042 

Risäng vattenverk, ny lågreservoar och processändringar - 

begäran om igångsättningstillstånd 

Beslutsrubrik 

Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projektet Risäng 

vattenverk, ny lågreservoar och processändringar.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Lågreservoaren i Risängs vattenverk är otät vilket orsakar utfällningar 

och problem med vattennätet. Anläggningen bedöms undermålig sett  

till dagens krav. Projektet är därför nu aktuellt för att projekteras och  

upphandlas. 

 

Projektet ingår i beslutad investeringsplan för den taxefinansierade  

verksamheten för 2021-2024 med total projektbudget på 9,5 miljoner  

kronor och ett genomförande under 2021. 

 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projektet Risäng 

vattenverk, ny lågreservoar och processändringar. 

 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden ges 

igångsättningstillstånd för projektet Risäng vattenverk, ny lågreservoar och 

processändringar. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

_________________ 
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§ 152/2021   Dnr: KS 2021-221 047 

Fördelning av Skolverkets statsbidrag Skolmiljarden 

Beslutsrubrik 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 3,5 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande 

belopp. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 

1 miljard kronor år 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 

får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

Tillskottet är tillfälligt och går under benämningen ”skolmiljarden”. 

Statsbidraget fördelas till kommunerna proportionellt utifrån antalet barn och 

unga i åldrarna 6-19 år. Kommunerna behöver inte ansöka om pengarna men 

bidraget, som är tydligt avsett för skolverksamhet, påminner i övrigt om 

riktade bidrag som normalt kommer verksamheten direkt till del i Marks 

kommun. 

Hälften av stödet betalas ut under februari månad och hälften under juni 

månad. Det är upp till varje kommun att bestämma hur medlen ska 

användas, men bidragen till de enskilda huvudmännen i kommunen ska ges 

utifrån samma grunder. Marks kommuns del av det tillfälliga statsbidraget 

uppgår till 3,5 miljoner kronor, varav hälften har betalats ut under februari. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 utökas med 3,5 miljoner 

kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag ökas med motsvarande 

belopp. 

 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2021 

utökas med 3,5 miljoner kronor samtidigt som budgeterat utjämningsbidrag 

ökas med motsvarande belopp. 
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Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Barn- och utbildningsnämnden 

________________ 
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§ 153/2021    

Information om situationen angående Covid-19 

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger arbetsutskottet information 

om situationen angående Covid-19.  

Översikten av nuläget i förvaltningar och bolag visar att det råder fortsatt 

måttlig påverkan i Marks kommun. Per vecka 15 ökade smittspridningen i 

Västra Götalandsregionen i alla åldersgrupper. Vaccinering av invånare i 

Västra Götalandsregionen fram till vecka tio presenteras, 16,2 % av 

invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 6,9 % har fått två 

doser. Arbetsutskottet har i sina handlingar kunnat läsa Marks kommuns 

rapport till Länsstyrelsen per den 16 april 2021.  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  

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

___________________ 


