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§ 364/2021   Dnr: KS 2021-107 042 

Införande av efterdebitering för livsmedelskontrollen 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

___________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Genom beslut i kommunfullmäktige i oktober 2020 (KF § 163/2020) uppmanades 

miljönämnden att ersätta nuvarande system med förskottsdebiterade årliga avgifter 

med ett system med efterhandsdebitering.  

När livsmedelstaxan togs upp i miljönämnden i samband med budgetunderlaget i 

juni, var det fortfarande oklart när underlaget för en ny livsmedelstaxa skulle vara 

klar. I slutet av september 2021 presenterade SKR (Sveriges Kommuner och 

Regioner) ett underlag och vägledning för kommunernas taxesättning inom 

livsmedelskontrollen utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning som gjordes 

efter att EU:s nya kontrollförordning trätt i kraft i april 2021.  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut och med stöd av SKRs underlag har 

samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten tagit fram ett förslag till reviderade 

taxebestämmelser för livsmedelskontrollen för godkännande av miljönämnden och 

antagande av kommunfullmäktige. Taxeändringen är tänkt att gälla med start 1/1 

2022. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 29 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reviderade bestämmelser om taxa för offentlig kontroll enligt 

livsmedelslagstiftningen fastställs. 
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Dagens sammanträde 

Tillförordnad ekonomichef Kristian Johansson och förvaltningschef 

samhällsbyggnadsförvaltningen och tillförordnad näringslivschef Malin Bexell 

redogör för ärendet.  

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 

beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Miljönämnden 

_______________________ 
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§ 367/2021   Dnr: KS 2021-407 

Placering av dataskyddsombudet på Boråsregionen, Sjuhärads 

kommunalförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunen ansluter sig till den samverkan om dataskyddsombud som finns hos 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 

Kommundirektören bemyndigas att teckna avtal med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund angående samverkan om dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

__________________________ ______________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller krav på dataskyddsombud. I de fall 

personuppgiftsbehandling utförs av en myndighet eller offentligt organ ska 

personuppgiftsansvarig utse dataskyddsombud. Varje nämnd och bolag är 

personuppgiftsansvariga och behöver därför utse dataskyddsombud. 

Marks kommun har sedan GDPR infördes 2018 haft dataskyddsombud i egen regi, 

centralt placerad på kommunledningskontoret. Vid årsskiftet 2021/22 blir tjänsten 

vakant och behöver hanteras. Valmöjligheterna som finns är att fortsätta ha 

funktionen i egen regi eller ansluta sig till Boråsregionen, Sjuhärads kommunal-

förbund och köpa tjänsten därifrån. 

Som enda kommun i Sjuhärad tackade Marks kommun nej till det förslag som 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund lämnade, att genom en ekonomisk 

fördelningsnyckel kunna erbjuda funktionen dataskyddsombud i kommunal-

förbundet. Kostnaden för att bedriva arbetet i egen regi eller att köpa tjänsten av 

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund kan anses likvärdig och uppskattas för 

år 2021 uppgå till 409 tkr. När frågan har utretts har framkommit att bäst lämpad 

placering av dataskyddsombud-funktionen är att gå vidare med ett avtal med 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, vilka har ställt sig positiva till att 

Marks kommun ansluter sig. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 december 2021. 
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Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunen ansluter sig till den samverkan om dataskyddsombud som finns hos 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, med start den 1 januari 2022. 

Kommundirektören bemyndigas att teckna avtal med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund angående samverkan om dataskyddsombud. 

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunen ansluter sig till den samverkan om 

dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, med 

start den 1 januari 2022. 

Kommundirektören bemyndigas att teckna avtal med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund angående samverkan om dataskyddsombud. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Samtliga nämnder och bolag 

Valda revisorer 

________________________ 
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§ 368/2021   Dnr: KS 2021-650 

Val av dataskyddsombud 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den 

1 januari 2022.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Varje personuppgiftsansvarig ska enligt EU:s dataskyddsförordning ha ett data-
skyddsombud. Sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 har Marks kommun haft 

fyra utsedda dataskyddsombud. Kontinuitet i arbetet av dataskyddsfrågor är av stor 
vikt för att kunna upprätthålla kvalitén i arbete. Det har därför utretts om 

dataskyddsombud ska anlitas externt eller fortsatt ske internt i kommunen, vilket 

har resulterat i att kommunen bör ingå i Boråsregionens organisation av 

dataskyddsombud.  

Dataskyddsombud måste inte vara en fysisk person utan kan också vara en grupp 

eller en organisation, vilket uttryckligen anges av Integritetsskyddsmyndigheten 
som är tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd. Inom gruppen eller organisationen 

ska ansvaret vara tydliggjort och en person ska rapporteras som kontaktperson till 

Integritetsskyddsmyndigheten.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 2 december 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den 

1 januari 2022.  

Dagens sammanträde 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till 

dataskyddsombud från den 1 januari 2022.  

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

- 

_____________________ 
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§ 369/2021   Dnr: KS 2021-512 

Ansvarsfördelning av fastigheter i markreserven 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Teknik- och servicenämnden ansvarar för samtliga kommunala fastigheter, förutom 

fastigheter i markreserven. Följande fastigheter ingår inte i markreserven och 

därmed flyttas dessa fastigheter från om med 2022-01-01 till teknik- och 

servicenämnden: 

• Mos 1:13 

• Kinna 24:83 

• Assberg 1:77 

• Horred 4:60 

• Torestorps-Kulla 1:49 

• Assberg 6:11 och 3:2 (jordkällare) 

• Lydde 1:15 (jordkällare) 

• Horndal 2:1 

• Skene 6:70 (jordkällare) 

Kommunstyrelsen ersätter teknik- och servicenämnden 2022 motsvarande 

beräknade driftskostnader, 693 000 kronor, enligt underlag. Kommande års 

finansiering hanteras i kommande budgetprocess. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ _____________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Johansson (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

En genomlysning av kommunens fastigheter i markreserven resulterar i att 9 

fastigheter definieras som förvaltningsfastigheter och därför bör ligga under teknik- 

och servicenämndens ansvar. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 23 november 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Teknik- och servicenämnden ansvarar för samtliga kommunala fastigheter, förutom 

fastigheter i markreserven. Följande fastigheter ingår inte i markreserven och 
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därmed flyttas dessa fastigheter från om med 2022-01-01 till teknik- och 

servicenämnden: 

• Mos 1:13 

• Kinna 24:83 

• Assberg 1:77 

• Horred 4:60 

• Torestorps-Kulla 1:49 

• Assberg 6:11 och 3:2 (jordkällare) 

• Lydde 1:15 (jordkällare) 

• Horndal 2:1 

• Skene 6:70 (jordkällare) 

Kommunstyrelsen ersätter teknik- och servicenämnden 2022 motsvarande 

beräknade driftskostnader, 693 000 kronor, enligt underlag. Kommande års 

finansiering hanteras i kommande budgetprocess. 

Dagens sammanträde 

Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Teknik- och servicenämnden ansvarar för samtliga kommunala fastigheter, förutom 

fastigheter i markreserven. Följande fastigheter ingår inte i markreserven och 

därmed flyttas dessa fastigheter från om med 2022-01-01 till teknik- och 

servicenämnden: 

• Mos 1:13 

• Kinna 24:83 

• Assberg 1:77 

• Horred 4:60 

• Torestorps-Kulla 1:49 

• Assberg 6:11 och 3:2 (jordkällare) 

• Lydde 1:15 (jordkällare) 

• Horndal 2:1 

• Skene 6:70 (jordkällare) 

Kommunstyrelsen ersätter teknik- och servicenämnden 2022 motsvarande 

beräknade driftskostnader, 693 000 kronor, enligt underlag. Kommande års 

finansiering hanteras i kommande budgetprocess. 

Förslaget antas.  
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Beslut skickas slutligt till 

Teknik- och servicenämnden 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




