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§ 50/2022   Dnr: KS 2021-654 

Remissvar om säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen översänder remissvar, diarienummer KS 2021-654-4, som sitt 

svar till Näringsdepartementet. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.  

 

____________________________ ________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Ekberg (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Regeringen tillsatte 2020 års dricksvattenutredning för att utreda och föreslå hur 

2020 års dricksvattendirektiv EU (2020/ 21 84) ska genomföras i svensk rätt.  

Marks kommun har fått möjlighet att svara på remissen angående betänkandet ”En 

säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som tagits fram av utredningen. I 

betänkandet föreslås vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som 

behandlas i direktivet och vilka befogenheter föreslagna myndigheter ska ha. I 

betänkandet kommer utredningen även med förslag till ändringar i svensk 

lagstiftning för att genom föra direktivet. 

Ärendets behandling 

Samhällsutvecklingsenhetens tjänsteskrivelse, den 7 februari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen översänder remissvar, diarienummer KS 2021-654-4, som sitt 

svar till Näringsdepartementet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen och tillförordnad näringslivschef 

Malin Bexell och verksamhetschef Jenny Forsberg redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen översänder remissvar, diarienummer KS 2021-654-4, som sitt 

svar till Näringsdepartementet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

Näringsdepartementet, n.remissvar@regeringskansliet.se, 

anders.wannberg@regeringskansliet.se, N 2021/02620  

____________________________ 

  

mailto:n.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:anders.wannberg@regeringskansliet.se


Sida 9(12) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-02-23   

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 51/2022   Dnr: KS 2021-560 

Årsrapport 2021 för kommunstyrelsens 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens årsrapport för 2021 godkänns. 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

____________________________ _________________________________ 

Jessica Rodén (S)  Tomas Ekberg (M) 

Ordförande   Justerande 

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun ska 

samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för ekonomi, 

personal och verksamhet. 

Kommunledningskontoret har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en 

årsrapport till kommunstyrelsen.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 1 februari 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens årsrapport för 2021 godkänns. 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Dagens sammanträde 

Biträdande kommundirektör Karin Hydén, verksamhetscontroller Marita Haglund 

och ekonom Malin Johnson redogör för ärendet. 

Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsens årsrapport för 2021 godkänns. 
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Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2021 godkänns. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslaget antas.  

Beslut skickas slutligt till 

-      

_____________________ 

 

  


