SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16)
Kommunstyrelsen
2017-01-25

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-15.00.
Paus klockan 14.25-14.50.

Beslutande

M
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S
S
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MOD
MBP

Tomas Johansson
Anders Lindal
Leif Sternfeldt
Mikael Larsson
Henry Sandahl
Rolf Hallberg
Lo Göthberg Larsson
Peter Landgren
Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg
Christopher Thorsson
AnnSofi Tureson
Anita Lomander
Arthur Thiry
Jan-Ola Gustafsson
Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz (SD)

M
C
KD
KD
S
V

Ej tjänstgörande ersättare
Pär-Erik Johansson
Eva Åberg Andersson
Per-Olof Hermansson
Lars-Inge Andersson
Arvid Eklund
Karin Jageby

Övriga närvarande

Tjänstemän
Susanne Erixon, tillförordnad kommunchef
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Kerstin Guth, planeringsledare stab §§ 1-2
Kristian Johansson, ekonom § 3
Malin Stomberg, utredare § 5
Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare § 6

Utses att justera

Peter Landgren

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 1 februari
2017
§§

Underskrifter Sekreterare

1-10

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Ordförande
Tomas Johansson
Justerande
Peter Landgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-01-25

Datum för anslags
uppsättande

2017-02-01

Datum för anslags
nedtagande

2017-02-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Ellen Player Pellby

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§1

Behov av stegbil, höjdfordon, i Marks kommun

§2

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av VA-ledning Solvik, Örby

§3

Svar på medborgarförslag om allaktivitetspark vid Sahara, Kinna

§4

Bildande av Härsjön strandängs biotopskyddsområde vid Olofsred
1:5 i Marks kommun

§5

Kommunstyrelsens nämndplan 2017

§6

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse

§7

Anmälan av delegationsbeslut

§8

Fråga om informationsblad, ”Statistiknytt”

§9

Meddelanden

§ 10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 1/2017

Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Ärende om informationsblad ”Statistiknytt” tillförs ärendelistan.

Dagens sammanträde
Christopher Thorsson (S) anmäler extra ärenden om informationsblad
”Statistiknytt” i meddelandepärmen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att
så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2/2017

Dnr 2016-297 015

Behov av stegbil, höjdfordon, i Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att införskaffa ett höjdfordon placerat vid räddningstjänsten i Mark är en
nivåhöjande åtgärd som hänskjuts till överläggningar inför fastställande av
kommande handlingsprogram för verksamheten vid SÄRF.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Plan- och byggnadsnämnden har 2016-06-29, § 82, beslutat att föreslå att
kommunstyrelsen begär att Södra Älvsborgs Räddningstjänstför-bund, SÄRF,
anskaffar en högre stegbil inom Marks kommun. Vid ärendets behandling i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-29, § 182 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet till förvalt-ningen för att kompletteras med
utredning av merkostnad för nybygg-nation av hyresfastigheter när inte
utvändig livräddning kan utföras.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 september 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 december
2016, § 250, där följande föreslås:
Att införskaffa ett höjdfordon placerat vid räddningstjänsten i Mark är en
nivåhöjande åtgärd som hänskjuts till överläggningar inför fastställande av
kommande handlingsprogram för verksamheten vid SÄRF.

Dagens sammanträde
Planeringsledare stab Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag och
finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3/2017

Dnr 2016-410 042

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av VA-ledning Solvik, Örby
Kommunstyrelsens beslut
Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för
byggnation av VA-Iedning Solvik under förutsättning att:
- avvikelser i projektplanen omgående rapporteras till
kommunstyrelsen.
- att pågående upphandling inte i väsentlig grad avviker från
projektets budget.

Ärendet
Solvik är ett omvandlingsområde med 21 fastigheter i Örby. Projektet avser
nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar, totalt ca 920 meter, inom
Solvik samt en överföringsledning mellan Solvik och Mos Strand. Projektet
omfattar även en pumpstation inklusive överbyggnad samt förläggning av
kabelskyddsrör för opto och belysning.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 januari 2017,
§ 10, där följande föreslås:
Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för
byggnation av VA-Iedning Solvik under förutsättning att:
- avvikelser i projektplanen omgående rapporteras till
kommunstyrelsen.
- att pågående upphandling inte i väsentlig grad avviker från
projektets budget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag och
finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 4/2017

Dnr 2016-57 332

Svar på medborgarförslag om allaktivitetspark vid Sahara, Kinna
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslagets intentioner tas om hand i det fortsatta arbetet med hur
området ska gestaltas.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Ärendet
I ett medborgarförslag från Kristofer Sjödahl, Kinna, föreslås att Marks
kommun beslutar att göra Sahara vid Lyckeskolan till en aktivitetspark.
Parken skulle byggas för och förslagsvis utrustas med utrymmen för minifotbollsplan med sarg, basketplan, skatepark, parkour, klätterställningar, fria
ytor, gungor, utegym m.m. Syftet anges vara bland annat att gynna
ungdomars spontanidrottande, ge barn och ungdomar något att göra på
fritiden och därmed minska riskerna för skadegörelse mm, ge Lyckeskolan en
bra skolgårdsmiljö och ge mer liv åt centralorten Kinna.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 december
2016, § 247, där följande föreslås:
Ordföranden föreslår att medborgarförslagets intentioner tas om hand i det
fortsatta arbetet med hur området ska gestaltas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag med
tillägget att ”medborgarförslaget anses härmed besvarat”, och finner att så
sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(16)
Kommunstyrelsen
2017-01-25

§ 5/2017

Dnr 2016-276 438

Bildande av Härsjön strandängs biotopskyddsområde vid Olofsred
1:5 i Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken (1998: 808) och 7 a § förordningen
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m., beslutar
kommunfullmäktige att förklara den strandäng på Olofsred 1: 5, vars gränser
anges i kartbilaga daterad 2016- 10- 24, och kommer att markeras i
terrängen, som biotopskyddsområde.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Miljönämnden har i beslut den 10 december 2015, § 47, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar om bildande av Härsjön strandängs
biotopskyddsområde på Olofsred 1:5 i Marks kommun.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 december
2016, § 249, där följande föreslås:
Med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken (1998: 808) och 7 a § förordningen
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m., beslutar
kommunfullmäktige att förklara den strandäng på Olofsred 1: 5, vars gränser
anges i kartbilaga daterad 2016- 10- 24, och kommer att markeras i
terrängen, som biotopskyddsområde.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag och
finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 6/2017

Dnr 2016-340 012

Kommunstyrelsens nämndplan 2017
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget till nämndplan 2017 godkänns.
Kommunchefen får i uppdrag att göra en kunskapsinsamling om kommunens
arbete med turistfrågor och besöksnäring och återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av detta.

Ärendet
Enligt kommunens styrsystem ska varje nämnd och styrelse fastställa
inriktning och prioriteringar för verksamheten i en nämndplan. Nämndplanen
tydliggör hur nämnden/ styrelsen planerar att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag och utgör samtidigt den politiska beställningen till
förvaltningen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 januari 2017,
§ 7, där följande föreslås:
Förslaget till nämndplan 2017 godkänns.

Dagens sammanträde
Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att göra en
kunskapsinsamling om kommunens arbete med turistfrågor och besöksnäring
och återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av detta.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt antar arbetsutskottets
förslag och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 7/2017

Dnr 2016-400 046

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 3 000 kronor från Albert Perssons
stiftelse.
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 16 000 kronor från Albert Perssons stiftelse.
Hönekullens Dragspelare beviljas 5 000 kronor från Albert Perssons stiftelse.
Hajoms Hembygdsförening beviljas 7000 kronor från Albert Perssons stiftelse.

Ärendet
Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse har under 2016 inkommit från
4 verksamheter.

Ärendets behandling
Arbetsgruppen för beredning av ansökningar om utdelning ur Albert Perssons
stiftelse har behandlat ärendet den 5 december 2016, § 4 och lämnat
följande förslag till kommunstyrelsen:
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 3 000 kronor från Albert Perssons
stiftelse.
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 16 000 kronor från Albert Perssons stiftelse.
Hönekullens Dragspelare beviljas 5 000 kronor från Albert Perssons stiftelse.
Hajoms Hembygdsförening beviljas 7000 kronor från Albert Perssons stiftelse.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 3 000 kronor från Albert Perssons
stiftelse.
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 16 000 kronor från Albert Perssons stiftelse.
Hönekullens Dragspelare beviljas 5 000 kronor från Albert Perssons stiftelse.
Hajoms Hembygdsförening beviljas 7000 kronor från Albert Perssons stiftelse.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 8/2017

Fråga om informationsblad, ”Statistiknytt”
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
Ordföranden undersöker och återkommer till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Christopher Thorsson (S) lyfter frågan kring det informationsblad, ”Statistiknytt” som tidigare låg som meddelande till kommunstyrelsen i meddelandepärmen. Under år 2016 har Statistiknytt inte varit med i meddelandepärmen.
Ordföranden undersöker och återkommer till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner
att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 9/2017

Anmälan av nya delegationsbeslut
a)

Dnr 2013-451 053

Upphandling av städ/kem/papper/plast – förlängning av avtal.
b)

Dnr 2016-460 534

Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
c)

Dnr 2016-447 534

Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
d)

Dnr 2016-4 002

Fullmakt att för kommunstyrelsens räkning disponera kommunens bankkonton.
e)

Dnr 2016-4 002

Fullmakt att för kommunstyrelsens räkning kvittera postförsändelser.
f)

Dnr 2016-454 534

Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
g)

Dnr 2016-457 534

Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
h)

Dnr 2016- 446 534

Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
i)

Dnr 2016- 446 534

Delegationsbeslut: inköp av leasingfordon.
j)

Dnr 2016- 445 318

Medborgarförslag om att kommunen tar över skötseln av vägföreningen i
Hjälltorp, Fritsla.
k)

Dnr 2016-470 002

Beslutsattestaner för kommunledningskontoret 2017
l)
Justerandes sign

Dnr 2016-434 534
Utdragsbestyrkande
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Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
m)

Dnr 2016-466 055

Avtal avseende rättsdatasystem för kommunen – delegationsbeslut.
n)

Dnr 2016-396 255

Delegationsbeslut enligt delegationsordning punkt D, för kommunstyrelsen
antagen 2011-03-02 § 36 och reviderad 2012-05-30 § 87.
o)

Dnr 2016-404 261

Delegationsbeslut enligt delegationsordning punkt D, för kommunstyrelsen
antagen 2011-03-02 § 36 och reviderad 2012-05-30 § 87.
p)

Dnr 2016-207 049

Delegationsbeslut, inlösen av stiftelsekapital.
q)

Dnr 2016-207 049

Delegationsbeslut, placering av stiftelsekapital.
r)

2016-264 049

Delegationsbeslut, placering av likvida medel.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10/2017

Meddelanden
a)

Dnr 2016-42 107

Sammanträdesprotokoll 2016-11-30, Spinnerskan i Mark AB.
b)

Dnr 2016-12 107

Sammanträdesprotokoll 2016-12-06, Marks Fastighets AB.
c)
Nr 6 av tidskriften Strålkastaren.
d)
Nr 6 av tidskriften Hemvärnet.
e)
Nr 4 av tidskriften Bygdegården. Tidskrift från Bygdegårdens riksförbund.
f)
Cirkulär 16:68 från Sveriges kommuner och landsting, ändring i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder nya bestämmelser från den 1 januari 2017.
g)
Cirkulär 16:66 från Sveriges kommuner och landsting, skydd för s.k. visselblåsare.
h)
Nr 4 av tidskriften Westgötarnas idrottshistoria.
i)
Cirkulär 16:55 från Sveriges kommuner och landsting, krav på förnyelse av
vissa inskrivningar i fastighetsregistret.
k)
Sammanträdesprotokoll 2016-12-06, kommunala funktionshinderrådet.
l)
Cirkulär 16:56 från Sveriges kommuner och landsting, överenskommelse om
lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap med
Svenska Kommunalarbetarförbundet, Vision samt Brandmännens Riksförbund.
m)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Cirkulär 16:70 från Sveriges kommuner och landsting, hyreshöjning f.r.o.m. 1
januari 2017 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI.
n)

Dnr 2016-16 106

Direktionsprotokoll 2016-09-29, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
o)
Cirkulär 16:64 från Sveriges kommuner och landsting, redovisningsfrågor
2016 och 2017.
p)
Cirkulär 16:64 från Sveriges kommuner och landsting, turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning.
r)
Cirkulär 16:64 från Sveriges kommuner och landsting, underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering.
s)
Sammanträdesprotokoll 2016-12 107, Marks Kraftvärme AB.
t)
Cirkulär 16:65 från Sveriges kommuner och landsting, budgetförutsättningar
för åren 2016-2020.
u)
Cirkulär 16:72 från Sveriges kommuner och landsting, slutligt utfall av 2015
års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2016 och 2017.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

