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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-09 

Tid: Onsdag den 9 juni, klockan 08.30-12.30. Paus klockan 09.20-

09.30, 10.40-10.45.  

Plats: Boråsvägen 40, Kinna, digitalt 

Beslutande: (S) 

(L) 
(C) 

(M) 
(KD) 

Jessica Rodén  

Niklas Herneryd 
Lena Ferm Hansson 

Tomas Johansson 
Lars-Inge Andersson 

Övriga deltagare: 
(S) 

(S) 
(C) 

(M) 
(KD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Landgren 

Christopher Thorsson 
Stefan Brunander 

Tomas Ekberg 
Elise Arnell, klockan 08.30-11.50. 

Tjänstepersoner 

Karin Hydén Tillförordnad 

kommundirektör 

Ellen Player Pellby Kommunsekreterare 

Helen Rosenberg Tillförordnad 
kommunikationschef 

§§ 205-206

Malin Bexell Förvaltningschef 
samhällsbyggnads- 

förvaltningen 

§§ 207-208

Victoria Bengtsson Samhällsutvecklings- 

chef 

§§ 207-208

Elin Berg Planarkitekt §§ 207-208

Lisa Heller Stadsarkitekt § 209

Kristian Johansson Tillförordnad 
ekonomichef 

§ 210

Marja-Leena Uitto 
Adolfsson 

Förvaltningschef 
teknik- och 

serviceförvaltningen 

§ 210

Margit de Boer Hållbarhetsstrateg § 211 

Lina Sjöstrand Hållbarhetsstrateg § 211 

Sara Lindeberg Hållbarhetsstrateg § 211 

Marita Haglund Verksamhetscontroller § 211 

Åsa Hagnestål Planarkitekt § 212 

Maria Sivedal Utredare § 213 
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Utses att justera: Tomas Johansson (M) 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 2021-06-23, klockan 09.00 

Underskrifter: 

Sekreterare § 205-215

Ellen Player Pellby 

Ordförande 

Jessica Rodén (S) 

Justerande 

Tomas Johansson (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-06-09, § 205-215 

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-06-24 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-07-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________ 

Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 

Svar på medborgarförslag om översyn av informations- och 

kommunikationsverksamheten inom Marks kommun 

§ 205/21

Svar på medborgarförslag om namn på skola och 

idrottshallar 

§ 206/21

Svar på medborgarförslag om cykel och gångbana utmed 

väg 156. 

§ 207/21

Svar på medborgarförslag om planera en cykelväg till 

Ramhulta 

§ 208/21

Förslag till yttrande § 209/21

Medfinansiering GCM-väg Ubbhult § 210/21

Dialog om styrdokument för hållbarhetsfrågor § 211/21

Förslag till utställning av fördjupad översiktsplan för Mark 

nordväst 

§ 212/21

Information om utredning beträffande ansvar för skötsel av 

skyddad natur 

§ 213/21

Information om situationen angående Covid-19 § 214/21

Rekrytering av kommundirektör § 215/21
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§ 205/2021   Dnr: KS 2019-680 105 

Svar på medborgarförslag om översyn av informations- och 

kommunikationsverksamheten inom Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

I maj 2021 har ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer för kommunikation 

antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Utifrån dessa 

dokument pågår ett arbete med att utveckla den kommunikativa förmågan inom 

kommunorganisationen i stort, i syfte att ha en bättre kommunikation såväl inom 

organisationen som mellan kommunorganisationen och kommuninvånare. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag daterat den 18 september 2019 föreslår en 

kommuninvånare att Marks kommun ser över sitt arbete med att informera och 

kommunicera med kommuninvånarna. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2019, § 129, att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

 

I maj 2021 har ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer för kommunikation 

antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Utifrån dessa 

dokument pågår ett arbete med att utveckla den kommunikativa förmågan inom 

kommunorganisationen i stort, i syfte att ha en bättre kommunikation såväl inom 

organisationen som mellan kommunorganisationen och kommuninvånare. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

I maj 2021 har ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer för kommunikation 

antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Utifrån dessa 

dokument pågår ett arbete med att utveckla den kommunikativa förmågan inom 

kommunorganisationen i stort, i syfte att ha en bättre kommunikation såväl inom 

organisationen som mellan kommunorganisationen och kommuninvånare. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

I maj 2021 har ny kommunikationspolicy samt nya riktlinjer för kommunikation 

antagits i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. Utifrån dessa 

dokument pågår ett arbete med att utveckla den kommunikativa förmågan inom 

kommunorganisationen i stort, i syfte att ha en bättre kommunikation såväl inom 

organisationen som mellan kommunorganisationen och kommuninvånare. 

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

_____________________ 
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§ 206/2021   Dnr: KS 2020-444 101 

Svar på medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

I arbetet med planering av byggnation av Lyckeskolan och Lyckehallen har man 

beaktat de namn som varit naturliga för personal, elever och i allmänhetens sätt att 

prata om byggnaderna. Det har i arbetet funnits hög samstämmighet kring att 

behålla det tidigare namnet Lycke. Därför avslås medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I ett medborgarförslag daterat den 15 april 2020 föreslår en kommuninvånare att 

den nya högstadieskolan i Kinna döps till Saharaskolan, samt att idrottshallarna i 

anslutning till skolan ska döpas till Knallehallen samt Lyckehallen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 116, att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 

Barn- och utbildningsnämnden har i ett yttrande redogjort för praxis vid 

namnsättning av skolor, och konstaterar att det funnits en hög samstämmighet 

kring namnen Lyckeskolan och Lyckehallen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

I arbetet med planering av byggnation av Lyckeskolan och Lyckehallen har man 

beaktat de namn som varit naturliga för personal, elever och i allmänhetens sätt att 

prata om byggnaderna. Det har i arbetet funnits hög samstämmighet kring att 

behålla det tidigare namnet Lycke. Därför avslås medborgarförslaget. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad kommunikationschef Helen Rosenberg redogör för ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

I arbetet med planering av byggnation av Lyckeskolan och Lyckehallen har man 

beaktat de namn som varit naturliga för personal, elever och i allmänhetens sätt att 

prata om byggnaderna. Det har i arbetet funnits hög samstämmighet kring att 

behålla det tidigare namnet Lycke. Därför avslås medborgarförslaget. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

Barn- och utbildningsnämnden 

___________________ 
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§ 207/2021   Dnr: KS 2019-458 312 

Svar på medborgarförslag om cykel och gångbana utmed väg 

156. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget om en cykel-och gångbana utmed väg 156 avslås med hänsyn 

till höga kostnader och att det generellt sett är lägre nyttjandegrad på gång- och 

cykelvägar mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag som inkommit 17 maj 2019 föreslås att Marks kommun ska 

bygga en cykel och gångbana utmed väg 156. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget om en cykel-och gångbana utmed väg 156 avslås med hänsyn 

till höga kostnader och att det generellt sett är lägre nyttjandegrad på gång- och 

cykelvägar mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget om en cykel-och gångbana utmed väg 

156 avslås med hänsyn till höga kostnader och att det generellt sett är lägre 

nyttjandegrad på gång- och cykelvägar mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

__________________ 
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§ 208/2021   Dnr: KS 2018-458 312 

Svar på medborgarförslag om planera en cykelväg till Ramhulta 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget om en gång- och cykelväg avslås med hänsyn till höga 

kostnader och att det generellt sett är lägre nyttjandegrad på gång- och cykelvägar 

mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

I ett medborgarförslag inkommit 2 september 2018, föreslås att Marks kommun 

ska planera för en cykel och gångbana från Smälteryd Sätila till Ramhulta, en 

sträcka på ca 4,7 km längs med väg 1609. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 18 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget om en gång- och cykelväg avslås med hänsyn till höga 

kostnader och att det generellt sett är lägre nyttjandegrad på gång- och cykelvägar 

mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget om en gång- och cykelväg avslås med 

hänsyn till höga kostnader och att det generellt sett är lägre nyttjandegrad på 

gång- och cykelvägar mellan orter än i orter. 

Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Förslagsställaren 

___________________ 
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§ 209/2021   Dnr: KS 2021-207 011 

Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan inom fysisk 

planering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Marks kommun avstyrker förslaget att Västra Götalandsregionen i nuläget ska 

hemställa till regeringen om att bli regionplaneorgan inom fysisk planering enligt 

Plan-och bygglagen. Marks kommuns yttrande i ärende RS 2021-01146 daterat 25 

maj 2021 antas.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

___________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Västra Götalandsregionen överväger att hemställa till regeringen om att få bli 

regionplaneorgan inom fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) och 

skickade den 15 mars 2021 en remissförfrågan till kommunerna och 

kommunalförbunden i regionen avseende hur de olika aktörerna ser på denna 

möjliga utveckling. Remissvar ska ha inkommit till regionen senast den 30 

september 2021.  

Ett preliminärt remissvar från kommunen skickas till kommunalförbundet senast 

den 31 juli 2021, för att kunna ligga till grund för Boråsregionens gemensamma 

yttrande.  

Remissförfrågan har brutits ned i följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 

Västra Götaland?  

• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 

kommunala fysiska planeringen? 

 

• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 

att samverka kring på regional nivå?  
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• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

 

• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 

ansvara för regional planering enligt PBL.  

 

• Övriga synpunkter  

 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun avstyrker förslaget att Västra Götalandsregionen i nuläget ska 

hemställa till regeringen om att bli regionplaneorgan inom fysisk planering enligt 

Plan-och bygglagen. Marks kommuns yttrande i ärende RS 2021-01146 daterat 25 

maj 2021 antas. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Marks kommun avstyrker förslaget att Västra 

Götalandsregionen i nuläget ska hemställa till regeringen om att bli 

regionplaneorgan inom fysisk planering enligt Plan-och bygglagen. Marks kommuns 

yttrande i ärende RS 2021-01146 daterat 25 maj 2021 antas. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Sjuhärads kommunalförbund 

Västra Götalandsregionen 

____________________ 

 

 

 

 

  



Sida 13(22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-06-09 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 210/2021   Dnr: KS 2021-387 

Medfinansiering GCM-väg Ubbhult 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunen avser fortsatt att medfinansiera den aktuella gcm-sträckan längs väg 
1614 i Ubbhult. Teknik- och servicenämndens uppgift om driftkostnad för etapp 1 
om ca 2,9 miljoner kronor avseende medfinansiering till Trafikverket år 2021 
finansieras genom kommunreserven. Beslutet tas under förutsättning att 
kommunfullmäktige ökar kommunreserven i samband med beslut om 
aprilrapporten. 

Kommunstyrelsen noterar att kostnaderna är avsevärt mycket högre än i det 
ursprungliga förslaget, och kommer att framföra kritik kring kostnader samt 
processer vid dialog med Trafikverket. 

Kommundirektör får i uppdrag att teckna nödvändigt avtal för medfinansiering med 
Trafikverket gällande delsträcka om cirkaa 650 meter, etapp 1. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 

________________________ ______________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Hösten 2014 var ett omarbetat planprogram för Ubbhult ute på samråd. I 
programmet koncentrerades bebyggelsen kring Kråkered uppe på drumlinen. För 
att planen skulle kunna förverkligas krävdes en gcm-väg genom Ubbhult, en 
sträcka om 3,5 km längs med väg 1614. Denna sträcka kan delas in i fyra etapper 
varav etapp 1 är inom tätbebyggt område, etapp 2 från idrottsplatsen till 
tätbebyggt område, etapp 3 från tätbebyggt område till Stjärnboden samt etapp 4, 
från Stjärnboden till Nordhult. Teknik- och servicenämnden beslutade den 17 mars 
2016, § 23, föreslå kommunstyrelsen att avsätta 19,7 mnkr för utbyggnad av gcm-
väg i Ubbhult.  

Våren 2016 begärde Trafikverket in ansökningar från kommunerna som underlag 
för en regional utbyggnadsplan av gång- och cykelvägar 2017-2020. Marks 
kommun spelade då in behovet av en gcm-väg längs väg 1614 genom Ubbhult 
(TSN § 22/2016) etapp 1. 

Etapp 1, enligt ovan, kostnadsberäknades till 3,6 miljoner kronor. Trafikverket 
beviljade medfinansiering för en sträcka på ca 650 meter till en uppskattad kostnad 
om cirka 3,6 mnkr varav Trafikverket skulle stå för hälften. Den beräknade 
kostnaden för etapp 1, genom Ubbhults tätort baserades på Trafikverkets standard 
om 5 500 kronor per meter, vilket även innefattade belysning.  
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November 2016 undertecknades en avsiktsförklaring avseende Ubbhult (väg 1614 
och 1619). Kommunens ambition var att genomförandet av planprogrammet skulle 
ske etappvis genom flera detaljplaner och man var överens om att investeringar för 
gång- och cykel ska ske tidigt i genomförandet av planen.  

I juni 2017 undertecknades ett medfinansieringsavtal för planläggningsprocess för 
gcm-väg längs väg 1614 i Ubbhult (TRV 2017/37194). Den uppskattade kostnaden 
för planläggningsprocessen för den cirka 650 meter långa gcm-vägen var ca 1,5 
miljoner kronor varav Trafikverket och kommunen skulle stå för 750 000 kronor 
var. I avtalet framgår även att efter planläggningsprocessen ska en ny uppskattad 
kostnad för produktion av gång- och cykelvägen tas fram. Om kostnaden under 
arbetet med planläggningsprocessen visar sig överstiga 10 % av bedömd 
totalkostnad, har respektive part möjlighet att begära omförhandling eller 
uppsägning av avtalet. Vid uppsägning av avtalet kvarstår respektive parts 
finansieringsansvar av dittills nedlagda och upparbetade kostnader för de i avtalet 
beskrivna åtgärderna. 

Teknik och servicenämnden gjorde en framställan till kommunstyrelsen  
(TSN § 9/2017) om utökad driftbudget 2019 om 1,8 miljoner kronor för 
medfinansiering av den planerade gång- och cykelvägen genom Ubbhult. 
Kommunfullmäktige gav därefter med beslut (KF § 111/2017) teknik- och 
servicenämnden i uppdrag att inkludera medfinansieringskostnaderna i budget för 
kommande år och inarbeta sammanlagt 1,8 miljoner kronor i kommande budgetar 
2018-2020. I kommunens budget 2018-2021, beslutad av kommunfullmäktige 
2017-11-23, lyftes 3,0 miljoner kronor in under 2019 för byggnation av gcm-väg i 
Ubbhult. Eftersom projektet försenades realiserades inte budgetposten och fördes 
inte heller upp i kommande budgetprocesser eftersom någon ny information ej 
framkommit om projektets genomförande. 

November 2018 meddelade Trafikverket att Västra Götalandsregionen beslutat 
avsätta ytterligare medel vilket innebar att kommunens andel medfinansiering för 
projektering sänktes från 50 % till 30 %. Kommunen skulle dock fortfarande stå för 
50 % av byggkostnaden.  

I maj 2019 meddelade Trafikverket att projektet med etapp 1 var försenat.  

Marks kommun har fram till september 2019 betalat ut 825 000 kronor i 
medfinansiering för gcm-väg längs väg 1614, Ubbhult. Beloppet avsåg 
medfinansiering av planläggningsprocessen. 

I oktober 2020 aviserade Trafikverket att projekteringskostnaden i form av vägplan 
ökat ytterligare. Dessutom framfördes ett behov av att teckna ett tilläggsavtal med 
Marks kommun avseende den ökade kostnaden samt för skedena bygghandling och 
produktion. I början av mars 2021 redovisade Trafikverket en kalkyl där 
kommunens kostnad för vägplan uppgår till 1 440 tkr, vilket utgör 30 % av den 
totala kostnaden. Kalkylprognosen för bygghandling och produktion uppgår för 
kommunens del till 2 300 000 kr vilket utgör 50 % av den totala kostnaden. 

Kostnaden ökar därmed för kommunens del från tidigare bedömda totalt  
1 800 000 kronor till totalt 3 740 000 kronor, varav redan nedlagda medel 825 000 
kronor. Återstående kostnadsprognos är 2 915 000 kronor. 
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Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunen avser fortsatt att medfinansiera den aktuella gcm-sträckan längs väg 
1614 i Ubbhult. Teknik- och servicenämndens uppgift om driftkostnad för etapp 1 
om ca 2,9 miljoner kronor avseende medfinansiering till Trafikverket år 2021 
finansieras genom kommunreserven.  

Kommundirektör får i uppdrag att teckna nödvändigt avtal för medfinansiering med 
Trafikverket gällande delsträcka om cirka 650 meter, etapp 1. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommunen avser fortsatt att medfinansiera den 

aktuella gcm-sträckan längs väg 1614 i Ubbhult. Teknik- och servicenämndens 

uppgift om driftkostnad för etapp 1 om ca 2,9 miljoner kronor avseende 

medfinansiering till Trafikverket år 2021 finansieras genom kommunreserven. 

Beslutet tas under förutsättning att kommunfullmäktige ökar kommunreserven i 

samband med beslut om aprilrapporten. 

Kommundirektör får i uppdrag att teckna nödvändigt avtal för medfinansiering med 

Trafikverket gällande delsträcka om cirka 650 meter, etapp 1. 

Elise Arnell (KD) föreslår att kommunstyrelsen noterar att kostnaderna är avsevärt 

mycket högre än i det ursprungliga förslaget, och kommer att framföra kritik kring 

kostnader samt processer vid dialog med Trafikverket.  

Jessica Rodén (S), Niklas Herneryd (L) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till 

Tomas Johanssons (M) förslag, samt till Elise Arnells (KD) förslag.  

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till Elise Arnells (KD) förslag. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Elise Arnells (KD) förslag, 

och finner att förslaget antas. 
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Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

___________________ 
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§ 211/2021   Dnr: KS 2021-184 003 

Dialog Styrdokument för Agenda 2030  

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Ärendet 

I kommunstyrelsens nämndplan 2021–2022 anges att ett förslag på styrdokument 

för kommunens arbete mot målen i Agenda 2030 ska vara klart under 2021. 

Ärendet syftar till att presentera arbetet hittills och inhämta synpunkter. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 25 maj 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Hållbarhetsstrateg Margit de Boer och Sara Lindeberg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras. 

Förslaget antas. 

___________________ 
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§ 212/2021   Dnr: KS 2013-389 212 

Förslag till utställning av fördjupad översiktsplan för Mark 

nordväst 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. 

Kommundirektören får i uppdrag att se över frågan om huruvida 

vattenskyddsområdena i Hyssna och Hajom ska upphävas. 

Ärendet 

Information angående kommande förslag till utställningshandling för fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst som är framtagen enligt översiktsplanens 

beslutade fördjupningsområde för nordvästra delen av Marks kommun. (ÖP del 1, 

kap 4:2, Nya fördjupningar (FÖP) samt figur 4:1.) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade hösten 2018, § 165/2018, att skicka ut 

förslag till fördjupad översiktsplan FÖP Mark Nordväst på samråd enligt PBL 3 kap 

8§ under tiden 5 november 2018 till och med 7 januari 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade hösten 2019, § 214/2019, att godkänna 

samrådsredogörelsen och att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 

utställningshandling. 

Förslag till beslut för utställningshandlingen planeras till kommunstyrelsens 

arbetsutskott i augusti. 

Ärendets behandling 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 4 juni 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att se över 

frågan om huruvida vattenskyddsområdena i Hyssna och Hajom ska upphävas. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
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Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons (M) 

förslag, och finner att förslaget antas. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att så sker.  

_________________ 
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§ 213/2021   Dnr: KS 2021-39 43 

Information om utredning beträffande ansvar för skötsel av 

skyddad natur 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.  

Ärendet 

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda och 

komma med förslag på vilken nämnd som i framtiden ska ha ansvar för att beställa 

skötsel av skyddad natur.  

Idag ansvarar miljönämnden för att inom naturvård bland annat vara kommunens 

expertorgan, initiativtagare till ansökningar om bidrag till naturvårdsinsatser, 

upprätta förslag till beslut och skötselplan för naturreservat och samordna 

kommunens naturvårdsarbete. Teknik- och servicenämnden ansvarar för de 

uppgifter som kommunen har enligt miljöbalken (1998:808) vad avser förvaltning 

och skötsel av kommunens natur- och kulturreservat inklusive naturminnen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 31 maj 2021. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att så sker.  

______________ 
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§ 214/2021    

Information om situationen angående Covid-19  

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare har i sina handlingar inför dagens 

sammanträde kunnat läsa omvärldsbevakning per vecka 22 samt Marks kommuns 

rapport till Länsstyrelsen per den 4 juni 2021.  

Beslutsgång 

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

________________ 
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§ 215/2021   Dnr: KS 2021-161 023   

Rekrytering av kommundirektör  

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras.   

Dagens sammanträde 

Ordföranden meddelar att ett extrainsatt sammanträde med arbetsutskottet 

kommer att hållas när det finns handlingar som underlag för beslut i ärendet. 

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

___________________ 

 


