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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-13 

Tid:   Onsdag den 13 oktober klockan 13:00 – 15:00 

Paus klockan 13:52 – 14:10 

Plats: 
 

 Örestensrummet, kommunhuset Boråsvägen 40, Kinna 

Beslutande:  (S) Jessica Rodén 

 (L) Niklas Herneryd 

 (C) 

 
(C) 

Lena Ferm Hansson, klockan 13:00 – 14:10, §§ 296–298 

 
Stefan Brunander (C) tjänstgör för Lena Ferm Hansson (C), §§ 

299-301  

 (M) Tomas Johansson 

 (KD) Lars-Inge Andersson 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

 Peter Landgren 
 

Christopher Thorsson 

 Stefan Brunander, §§ 296 – 298 

 Elise Arnell 

  

  

  

 Tjänstepersoner 

 Lillemor Berglund Andreasson 
 

Karin Hydén 
 

Lars Landrö 
 

Maria Sivedal 

Kommundirektör 
 

Biträdande 
kommundirektör 

Utredare 
 

Utredare  

 
 

 
 

 
 

§ 297 

 Martin Bertilsson 

 
Marita Haglund 

 
Kristian Johansson 

 

Helen Rosenberg 
 

Inköpschef och 

tillförordnad kanslichef  
Verksamhetscontroller 

 
Tillförordnad 

ekonomichef 

Tillförordnad 
kommunikationschef  

 
 

 

§ 297 

 
§§ 298-299 

 
§§ 298-299 

 

§ 298 
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Utses att justera: Tomas Johansson 

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret 

 

 

 

Underskrifter: 

Sekreterare   

Lars Landrö 

Ordförande 

Jessica Rodén 

Justerande 

Tomas Johansson 

  



Sida 3(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-10-13, §§ 296-301  

Datum för anslags 
uppsättande  

2021-10-20 
Datum för anslags 
nedtagande 

2021-11-11 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 ______________________  

Lars Landrö 
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Innehållsförteckning   

Förändring av ärendelistan 

Svar på motion om vandringsvägar för havslevande fisk i 

Viskan och dess tillflöden 

§ 296/21 

§ 297/21 

Ny vision Marks kommun § 298/21 

Riskanalys inför internkontrollplan 2022 § 299/21 

Information om situationen angående Covid-19 

Önskan om information om exploateringen av Kvarteret 

Folkskolan i Kinna centrum 

§ 300/21 

§ 301/21 
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§ 296/2021 

 

Förändring i ärendelistan 

 

Arbetsutskottets beslut 

Följande ärende tillförs ärendelistan 

- Önskan om information om exploateringen av tomten Folkskolan i Kinna 

centrum 

Dagens sammanträde 

Lars-Inge Andersson (KD) framför önskemål om att information om exploateringen 

av Kvarteret Folkskolan i Kinna centrum tillförs ärendelistan. 

Beslutsgång 

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

sker. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 6(11) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2021-10-13 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 297/2021   Dnr: KS 2020-49 435 

Svar på motion om vandringsvägar för havslevande fisk i 

Viskan och dess tillflöden 

Arbetsutskottets beslut 

Miljönämnden fortsätter att samverka med berörda aktörer och bevaka möjligheter 

till att söka bidrag för åtgärder som främjar den vandrande fiskens möjligheter i 

Viskan.  

Motionen bifalls.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Pär-Erik Johansson (M) har den 28 januari 2020 lämnat in en motion med förslag 

att kommunen ska vara aktiv och drivande i frågan om att återskapa 

vandringsvägar för fisk i Viskan. Diskussioner ska ske med Viskans vattenråd för att 

åstadkomma vandringsled för fisken i Viskan.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljönämnden fortsätter att samverka med berörda aktörer och bevaka möjligheter 

till att söka bidrag för åtgärder som främjar den vandrande fiskens möjligheter i 

Viskan.  

Motionen bifalls.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Miljönämnden fortsätter att samverka med berörda aktörer och bevaka möjligheter 

till att söka bidrag för åtgärder som främjar den vandrande fiskens möjligheter i 

Viskan.  

Motionen bifalls.  
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Förslaget antas. 

Beslut skickas till 

Pär-Erik Johansson (M) 

Miljönämnden 

 

____________ 
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§ 298/2021   Dnr: KS 2019-866 041 

Ny vision Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

visionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Under våren har Green Protocol Institute i dialog med oss som bor och verkar i 

kommunen arbetat fram förslag till ny vision för Marks kommun.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 september 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

visionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund och tillförordnad kommunikationschef Helen 

Rosenberg redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras och kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 

fortsatta arbetet med visionen.  

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

visionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

____________ 
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§ 299/2021   Dnr: KS 2021-549 

Riskanalys inför internkontrollplan 2022 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

nämndplan och internkontrollplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

I nämndplanen tydliggörs kommunstyrelsens planering för genomförandet av 

fullmäktiges uppdrag. Utifrån nämndplanen fastställer sedan kommundirektören en 

verksamhetsplan.  

Vid sammanträdet 13 oktober har kommunstyrelsens arbetsutskott dialog om 

riskanalysen inför internkontrollplanen och arbetsutskottet gav vägledning för det 

fortsatta arbetet med nämndplanen. 

Vid sammanträdet 27 oktober ska kommunstyrelsens arbetsutskott ha dialog om 

förvaltningens förslag på innehåll i nämndplan 2022-2023.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 30 september 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

nämndplan och internkontrollplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetskontroller Marita Haglund redogör för ärendet  

Ärendet diskuteras och kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det 

fortsatta arbetet med nämndplan och internkontrollplan. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger vägledning för det fortsatta arbetet med 

nämndplan och internkontrollplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 

____________ 
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§ 300/2021    

Information om situationen angående Covid-19 

Arbetsutskottets beslut 

Informationen noteras. Framgent ges information angående Covid-19 enbart som 

meddelande till kommunstyrelsen i form av den information som ges till andra 

myndigheter. 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare har i sina handlingar till dagens 

sammanträde kunnat läsa lägesrapporteringen per vecka 40 och Marks kommuns 

rapport till Länsstyrelsen per den 8 oktober 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  

Informationen noteras. Framgent ges information angående Covid-19 enbart som 

meddelande till arbetsutskottet i form av den information som ges till andra 

myndigheter. 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 301/2021    

Önskan om information om exploatering av Kvarteret 

Folkskolan i Kinna centrum 

Arbetsutskottets beslut 

Presidiet planerar in att information om exploateringen av Kvarteret Folkskolan i 

Kinna centrum ges på kommande möte i arbetsutskottet. 

Dagens sammanträde 

Lars-Inge Andersson önskar att information om exploateringen av Kvarteret 

Folkskolan i Kinna centrum ges till arbetsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att presidiet planerar in att information om exploateringen av 

Kvarteret Folkskolan i Kinna centrum ges på kommande möte i arbetsutskottet. 

Förslaget antas. 

____________ 

 

 


