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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-18.00.
Paus klockan 15.20-15.30. Ajournering klockan 17.10-17.20.

Beslutande

M
M
C
C
C
MBP
KD
MP
S
S
S
S
S
V
MOD
SD

Tomas Johansson
Anders Lindal
Leif Sternfeldt
Eva Åberg-Andersson tjänstgör för Leif Sternfeldt § 118
Mikael Larsson
Henry Sandahl
Lars-Inge Andersson tjänstgör för Rolf Hallberg (L)
Lo Göthberg Larsson
Peter Landgren
Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg
Christopher Thorsson
Arvid Eklund tjänstgör för AnnSofi Tureson
Anita Lomander
Arthur Thiry
Jan-Ola Gustafsson
Mattias Krantz

M
C
KD
MBP
S
V
SD

Ej tjänstgörande ersättare
Pär-Erik Johansson
Eva Åberg-Andersson, §§ 113-117, 119-133
Per-Olof Hermansson
Lennart Svensson
Efkan Üstündag
Karin Hageby
Tommy Blomster

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommunchef
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret §§
114-116
Maria Sivedal, kanslichef §§ 118-123
Helena Blomqvist, kommunjurist §§ 114, 118
Bahman Alami Alamdari, socialchef § 118
Kerstin Guth, utredare §§ 118-122
Jenni Gustafsson, enhetschef individ- och familjeomsorgsavdelningen § 118
Elisabeth Kroon, verksamhetschef funktionshinder § 118
Utdragsbestyrkande
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Malin Stomberg, utredare § 123
Karin Hydén, ekonomichef §§ 124-128
Oscar Kamperin, redovisningschef § 124-128
Kristian Johansson, ekonom §§ 124-128
Tomas Persson, ekonom §§ 124-127

Utses att justera

Peter Landgren

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 14 september
2017

Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Justerande

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

§§ 113-133

Tomas Johansson
Peter Landgren

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

Kommunstyrelsen §§ 114, 122, 125, 126

Sammanträdesdatum

2017-09-06

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-06

Datum för anslags
nedtagande

2017-09-28

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

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

Kommunstyrelsen §§ 113, 115-121, 123-124, 127-133

Sammanträdesdatum

2017-09-06

Datum för anslags
uppsättande

2017-09-14

Datum för anslags
nedtagande

2017-10-06

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

§ 131
beslutsgång 1
Ja

Nej

M

Tjänstgörande
Tomas Johansson

M

Anders Lindal

X

C

Leif Sternfeldt

X

C

Mikael Larsson

X

MBP

Henry Sandahl

X

FP

Lars-Inge Andersson

X

MP

Lo Göthberg Larsson

X

S

Peter Landgren

X

S

Gunnar Nilsson

X

S

Christopher Thorsson

X

S

Arvid Eklund

X

S

Anita Lomander

X

V

Arthur Thiry

X

X

MOD Jan-Ola Gustafsson

X

SD

X
9

Mattias Krantz
Resultat

6

Utdragsbestyrkande

Avstår
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 113

Strategiskt markförvärv av Smälteryd

§ 114

Fördjupade översiktsplaner för Mark sydväst samt Kinna, Skene,
Örby

§ 115

Status kring saner- och reglerfastigheter

§ 116

Fråga om om meddelande g) ”cirkulär 17:36 från Sveriges
kommuner och landsting - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever”

§ 117

Asylsökande som bedöms vara 18 år

§ 118

Samordnat svar på revisionsrapport avseende långsiktig och
strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg

§ 119

Samordnat svar på revisionsrapport avseende rutiner för statsbidrag inom flyktingmottagandet

§ 120

Utväg Södra Älvsborg - avtal och finansiering

§ 121

DUA - fördjupad samverkan om nyanlända

§ 122

Översyn av Marks kommuns indelning i valdistrikt

§ 123

Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens upphandlingsoch inköpsverksamhet

§ 124

Igångsättningstillstånd för tillbyggnad av klassrum och matsal på
Strömskolan

§ 125

Ansökan om utökad borgen för Torestorps Fiber ekonomisk
förening

§ 126

Månadsrapport till kommunstyrelsen för Marks kommun

§ 127

Status för gång- och cykelväg i Ubbhult

§ 128

Sammanträdesplan 2018

§ 129

Fråga om extratjänster

§ 130

Placering av ny skola i Kinna

§ 131

Anmälan av nya delegationsbeslut

§ 132

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Justerandes sign

§ 133

Utdragsbestyrkande
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§ 113/2017

Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
-

Placering av ny skola i Kinna.
Fråga om extratjänster.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extra ärende om placering av ny skola i Kinna, samt
föreslår att månadsrapport för kommunstyrelsen och månadsrapport för
Marks kommun behandlas tillsammans i ärendet ”månadsrapport till kommunstyrelsen för Marks kommun”.
Anita Lomander (S) anmäler extra ärenden om fråga kring extratjänster samt
fråga om meddelande g) ”cirkulär 17:36 från Sveriges kommuner och landsting - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa elever”.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114/2017

Dnr 2017-333 252

Strategiskt markförvärv av Smälteryd
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun förvärvar fastigheten Mark Lygnersvider 1:29.
Köpet finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget.
Kommunchefen ges uppdraget att slutföra köpet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________
Tomas Johansson
Ordförande

______________
Peter Landgren
Justerande

Ärendet
Vid Smälteryd i Sätila har det under många år varit verksamhet av Kriminalvården vid Sätila. Kriminalvårdens verksamhet har nu avvecklats och
fastigheten som ägs av staten genom Specialfastigheter står nu oanvänd.
Specialfastigheter har, efter att avtalet med kriminalvården avslutats, ställt
frågan till Marks kommun huruvida det finns intresse från kommunen att förvärva fastigheten.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 augusti 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 153, där följande föreslås:
Marks kommun förvärvar fastigheten Mark Lygnersvider 1:29.
Köpet finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget.
Kommunchefen ges uppdraget att slutföra köpet.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén och kommunjurist
Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Landgren (S) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Mattias krantz (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och Mattias Krantz (SD) förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115/2017

Dnr 2017-171 212

Fördjupade översiktsplaner för Mark sydväst samt Kinna, Skene,
Örby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att som ett första steg i processen med fördjupad översiktsplanering påbörja analyser av kommunens tätorter. Analyser
bör ske i samverkan med lokala aktörer och kommunens berörda
förvaltningar.
Återrapportering ska ske kontinuerligt till kommunstyrelsen.

Ärendet
Efter att översiktsplanen för Marks kommun fastställts föreligger behov av att
ta fram fördjupande översiktsplaner för de olika delarna inom Marks kommun.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 juli 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 juni 2017, §
154, där följande föreslås:
Kommunchefen får i uppdrag att som ett första steg i processen med
fördjupad översiktsplanering påbörja analyser av kommunens tätorter.
Analyser bör ske i samverkan med lokala aktörer och kommunens berörda
förvaltningar. Återrapportering ska ske kontinuerligt till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116/2017

Dnr 2014-575 289

Status kring saner- och reglerfastigheter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen ska senast 2017-11-30 ha genomfört en klassificering av de
aktuella fastigheterna och återrapportera till kommunstyrelsen 2017-12-06.
Drift- och underhållsbehov för de fastigheter som klassificeras för bevarande
ska från år 2018 ingå i underhållsbudget för lokalförsörjningen.

Ärendet

Kommunstyrelsen står som ägare till ett antal fastigheter som under åren
tillförts/förvärvats av kommunen. Ansvaret för dessa fastigheter ligger helt på
kommunstyrelsen. I detta ansvar ligger även drift och underhåll som mot
begäran om utförande utförs från lokalförsörjningen inom teknik- och servicenämnden. Kommunstyrelsen står idag för alla eventuella uppkomna drift- och
underhållskostnader på de aktuella fastigheterna.
Ingen planering finns för de aktuella fastigheterna och några kompletta
underhållsplaner för de aktuella fastigheterna finns inte framtagna. Den totala
kostnaden uppgick 2016 till 842 tkr varav rivningskostnader för Fritslavägen
60 i Kinna och Stationsvägen 1 i Horred ingick med 488 tkr.
Flertalet av de aktuella fastigheterna hyrs idag ut. Dessa hyresavtal är ofta
grundade på ursprungligt tecknade avtal. Hyresintäkterna uppgick till 281 tkr
varför nettokostnaden blev 561 tkr.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 juni 2017, §
152, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen ska senast 2017-11-30 ha genomfört en klassificering av
de aktuella fastigheterna.
Drift- och underhållsbehov för de fastigheter som klassificeras för bevarande
ska från år 2018 ingå i underhållsbudget för lokalförsörjningen.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Kommunchefen ska senast 2017-11-30 ha genomfört en klassificering av de
aktuella fastigheterna och återrapportera till kommunstyrelsen 2017-12-06.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Drift- och underhållsbehov för de fastigheter som klassificeras för bevarande
ska från år 2018 ingå i underhållsbudget för lokalförsörjningen.
Förslagen antas.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117/2017

Dnr 2017-356 00

Fråga om meddelande g) ”cirkulär 17:36 från Sveriges kommuner
och landsting - Kommunerna skyldiga att erbjuda lovskola för vissa
elever”
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att återkomma med information i
frågan.

Dagens sammanträde
Anita Lomander (S) lyfter fråga om huruvida kommunstyrelsen kan få en
information kring hur det ser ut i Marks kommun vad gäller att erbjuda lovskola för elever.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att återkomma med information i frågan.
Förslaget antas.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118/2017

Dnr 2017-66 133

Asylsökande som bedöms vara 18 år
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att, i samråd med kommunens
tjänstemän, utforma ett hållbart beslutsförslag i enlighet med majoritetens
intention att de som placerats i Marks kommun och vill vara kvar ges
möjlighet att vara det.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.
Reservation
Tomas Johansson (M), Anders Lindal (M), Henry Sandahl (MBP), Mattias
Krantz (SD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
2017-02-09, §4, beslutade barn- och utbildningsnämnden att ställa önskemål
till kommunstyrelsen om att de ska ta ett samlat grepp och bjuda in
inblandade nämnder för att diskutera problematiken kring asylsökande som
fyller 18 år.
2017-06-07, § 10, behandlade kommunstyrelsen en fråga om hantering av
konsekvenserna av Migrationsverkets åldersuppskrivning av barn i asylprocessen. Kommunstyrelsen beslutade att samtliga konsekvenser av
Migrationsverkets åldersuppskrivning av barn i asylprocessen fryses fram till
dess att ärendet beretts och beslutats av kommunen. Paragrafen förklarades
omedelbart justerad.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 juli 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 juni 2017, §
165, där följande föreslås:
Ensamkommande barn som har anvisats till Marks kommun av Migrationsverket erbjuds möjlighet att bo kvar i kommunen även efter 18 års ålder
under hela asylprocessen, som även omfattar tiden då beslut från Migrationsverket överklagats och prövas av domstol. Rätten att bo kvar gäller även
oavsett om det beror på åldersuppskrivning eller att det ensamkommande
barnet fyller 18 år.
Beslutet gäller oberoende om det ensamkommande barnet har placerats i
annan kommun eller i Mark.
Beslutet gäller inte om annan kommun har placerat ensamkommande barn i
Mark.
Det ensamkommande barnet har rätt att ordna eget boende (ebo) eller bo
kvar i kommunens anvisade stödboende. Om boende sker hos annan familj
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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som stödboende, gör socialnämnden prövning av familjens lämplighet att ta
emot personen.
Den ensamkommande har rätt till skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen.
Den ensamkommande har rätt till skolgång. Undervisningen behöver
anpassas efter de behov som finns. Så länge man vistas i kommunen har man
rätt till skolgång på grund- eller gymnasienivå.
De nämnder som berörs är socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen. Berörda nämnder redovisar i bokslutet extra uppkomna
kostnader som föranleds av detta beslut.
Det åligger kommunchefen att söka de bidrag som är relevanta.
Kommunchefen får i uppdrag att göra en omvärldsbevakning kring hur andra
kommuner har beslutat i frågan, samt se över lagligheten i beslutet.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth, kommunjurist Helena Blomqvist och förvaltningschef
socialförvaltningen Bahman Alami Alamdari redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Eva Åberg-Andersson (C) och Lo Göthbergs Larsson (MP) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Mattias Krantz (SD), Tomas Johansson (M) och Anders Lindal (M) yrkar avslag
på arbetsutskottets förslag.
Peter Landgren (S) föreslår att kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag
att, i samråd med kommunens tjänstemän, utforma ett hållbart beslutsförslag
i enlighet med majoritetens intention att de som placerats i Marks kommun
och vill vara kvar ges möjlighet att vara det.
Tomas Johansson (M), Anders Lindal (M), Mattias Kratz (SD) och Henry
Sandahl (MBP) yrkar avslag på Peter Landgrens (S) förslag.
Lars-Inge Andersson (KD) och Mikael Larsson (C) yrkar bifall till Peter
Landgrens (S) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre
förslag, arbetsutskottets förslag, Mattias Krantz (SD) avslagsyrkande med
instämmande av Tomas Johansson (M) och Anders Lindal (M), samt Peter
Landgrens (S) förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets
förslag, och finner att förslaget avslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Peter Landgrens
(S) förslag, och finner att förslaget antas.
Reservation
Tomas Johansson (M), Anders Lindal (M), Henry Sandahl (MBP), Mattias
Krantz (SD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet.

Jäv
Leif Sternfeldt (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet. För Leif Sternfeldt (C) tjänstgör Eva-Åberg Andersson (C).

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119/2017

Dnr 2016-444 007

Samordnat svar på revisionsrapport avseende långsiktig och
strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2017 som svar till
valda revisorer.

Ärendet

På uppdrag av valda revisorer har PwC granskat äldreomsorgsnämndens,
socialnämndens och kommunstyrelsens långsiktiga och strategiska planering
av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Kommunens
valda revisorer har önskat nämndernas kommentarer kring de iakttagelser
som gjorts. Kommunstyrelse och berörda nämnder har lämnat egna
kommentarer till kommunens valda revisorer. I detta svar ger kommunstyrelsen ett samordnat svar vad gäller hela revisionsrapporten utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 31 maj 2017, §
138, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2017 som svar till
valda revisorer.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(40)
Kommunstyrelsen
2017-09-06

§ 120/2017

Dnr 2016-432 007

Samordnat svar på revisionsrapport avseende rutiner för statsbidrag
inom flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2017 som svar till
valda revisorer.

Ärendet
På uppdrag av kommunernas valda revisorer har PwC under perioden april –
augusti 2016 granskat om nämnderna har en tillräcklig intern kontroll som
säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till. Granskningen är inriktad mot
ansökan om ersättningar från 2015. Rapporten från november 2016 är ställd
till kommunstyrelsen, överförmyndar-nämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Kommunens valda revisorer har önskat nämndernas kommentarer kring de iakttagelser som gjorts. Kommunstyrelsen och
berörda nämnder har lämnat egna kommentarer till kommunens valda
revisorer. I detta svar ger kommunstyrelsen ett samordnat svar vad gäller
hela revisionsrap-porten utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansvar.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 162, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna denna tjänsteskrivelse, daterad den 4
maj 2017 som sitt svar till valda revisorer.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121/2017

Dnr 2017-320 750

Utväg Södra Älvsborg - avtal och finansiering
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun ställer sig bakom att kommunernas andel av finansieringen av
Utväg Södra Älvsborg höjs till 50 procent samt att personalstyrkan utökas
med en årsarbetare.

Ärendet
Utväg Södra Älvsborg drivs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen,
VGR, och kommunerna i Sjuhärad samt Lerum och Alingsås kommuner.
Sedan verksamheten startade 2001 har den finansierats med 1/3 av
kommunerna och 2/3 av regionen. Inför ny avtalsperiod, från och med 2017,
har VGR aviserat att man minskar sin finansieringsandel till 50 procent.
Sedan starten av Utväg har det funnits 3,5 årsarbetare i verksamheten. På
grund av ökat antal klienter behövs det mer personal i verk-samheten.
Närhälsan som är värd för verksamheten bedömer att det behövs en utökning
med två årsarbetare.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juli 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 163, där följande föreslås:
Marks kommun ställer sig bakom att kommunernas andel av finansieringen av
Utväg Södra Älvsborg höjs till 50 procent samt att personalstyrkan utökas
med en årsarbetare.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122/2017

Dnr 2017-321 133

DUA - fördjupad samverkan om nyanlända
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun, tillsammans med Arbetsförmedlingen, ska utarbeta en lokal överenskommelse om fördjupad
samverkan i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet enligt
den av Dua presenterade modellen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att för kommunens räkning
ansöka om statsbidrag för utarbetande av överenskommelse om fördjupad
samverkan samt att tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram förslag till
överenskommelse i enlighet med av Dua presenterad modell i syfte att
effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet.
Kommunchefen får i uppdrag att se över möjligheterna till samverkan inom
DUA med kommunerna i Sjuhärad.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______________
Tomas Johansson
Ordförande

______________
Peter Landgren
Justerande

Ärendet
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, fördelar statsbidrag till
kommuner som har för avsikt att ingå en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om fördjupad samverkan i syfte att effektivisera nyanländas
etablering i arbetslivet enligt en av Dua presenterad modell. Ansökan ska ha
inkommit till Dua senast den 30 september 2017. Den som beviljas medel ska
senast den 31 december redovisa överenskommelsen med Arbetsförmedlingen till Dua.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 juli 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 164, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun, tillsammans med Arbetsförmedlingen, ska utarbeta en lokal överenskommelse om fördjupad
samverkan i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet enligt
den av Dua presenterade modellen.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att för kommunens räkning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ansöka om statsbidrag för utarbetande av överenskommelse om fördjupad
samverkan samt att tillsammans med Arbetsförmedlingen ta fram förslag till
överenskommelse i enlighet med av Dua presenterad modell i syfte att
effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet.
Kommunchefen får i uppdrag att se över möjligheterna till samverkan inom
DUA med kommunerna i Sjuhärad.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123/2017

Dnr 2017-258 111

Översyn av Marks kommuns indelning i valdistrikt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Marks kommun beslutar att inte förändra kommunens indelning i valdistrikt.
Beslutet översänds till länsstyrelsen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Marks kommun är indelad i 19 valdistrikt. Kommunen ska se över indelningen
året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. På förslag
av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i
valdistrikt.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 juni 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 159, där följande föreslås:
Marks kommun beslutar att inte förändra kommunens indelning i valdistrikt.
Beslutet översänds till länsstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124/2017

Dnr 2017-205 007

Svar på revisionsrapport: granskning av kommunens upphandlingsoch inköpsverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2017, som sitt
svar till valda revisorer.

Ärendet
Förtroendevalda revisorer i Marks kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet. I
detta ingår att följa upp om åtgärder har vidtagits utifrån de
rekommendationer som lämnades i samband med 2012 års granskning av
intern kontroll i inköpsprocessen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens
kommentar kring deras iakttagelser senast den 6 september 2017.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 augusti 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 156, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna denna tjänsteskrivelse, daterad den 8
juni 2017, som sitt svar till valda revisorer.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125/2017

Dnr 2016-410 042

Igångsättningstillstånd för tillbyggnad av klassrum och matsal på
Strömskolan
Kommunstyrelsens beslut
Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för tillbyggnad av
klassrum och matsal på Strömskolan under förutsättning att:
avvikelser i projektplanen omgående rapporteras till kommunstyrelsen.
att projektet inte i väsentlig grad avviker från kostnadsberäkningen om
45 miljoner kronor.
Projektet finansieras inom kommunstyrelsens ram för skolor och förskolor vilken kommer att fördelas ut på planerade projekt i pågående budgetprocess
för 2018–2021.
Kommunchefen och kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur projekt av denna typ av upphandling bäst följs upp.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______________
Tomas Johansson
Ordförande

_______________
Peter Landgren
Justerande

Ärendet
Strömskolan har gått från att vara en F-5 skola till F-6, där de yngre barnen
äter i sina klassrum och de äldre går till Lyckeskolans matsal och äter.
Utökningen av antal klasser har inneburit lokalbrist som tillfälligt avhjälpts
med moduler.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 augusti 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 157, där följande föreslås:
Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för tillbyggnad av
klassrum och matsal på Strömskolan under förutsättning att:
avvikelser i projektplanen omgående rapporteras till kommunstyrelsen.
att projektet inte i väsentlig grad avviker från kostnadsberäkningen om
45 miljoner kronor.
Projektet finansieras inom kommunstyrelsens ram för skolor och förskolor vilken kommer att fördelas ut på planerade projekt i pågående budgetprocess
för 2018–2021.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunchefen och kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur projekt av denna typ av upphandling bäst följs upp.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126/2017

Dnr 2017-191 045

Ansökan om utökad borgen för Torestorps Fiber ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas en utökad kommunal borgen för
lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad, borgen sätts till 5
429 180 kronor.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

______________
Tomas Johansson
Ordförande

_____________
Peter Landgren
Justerande

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april, § 68, att bevilja Torestorps Fiber
ekonomisk förening borgen om 4 236 000 kronor. Torestorps Fiber ekonomisk
förening har den 25 juni ansökt om en utökad borgen för föreningens fiberutbyggnad från ovan nämnda belopp till 5 429 180 kr.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 augusti 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 158, där följande föreslås:
Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas en utökad kommunal borgen för
lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad, borgen sätts till 5
429 180 kronor.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.

Jäv
Mattias Krantz (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet. För Mattias Krantz (SD) tjänstgör Tommy Blomster (SD).
___________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127/2017

Månadsrapport till kommunstyrelsen för Marks kommun
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson ger kommunstyrelsen en information om
kommunstyrelsens budgetförbrukning till och med augusti månad, samt
procentuell budgetförbrukning för nämnderna till och med augusti månad.
Ekonom Tomas Persson presenterar finansiell rapport per 31 augusti 2017.
Nyckeltal för hemtjänst, LSS, IFO och utbetalt försörjningsstöd till och med
augusti månad presenteras.
Kanslichef Maria Sivedal presenterar befolkningsutvecklingen per vecka.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan noterta informationen och
finner att så sker.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128/2017

Dnr 2016-159 312

Status för gång- och cykelväg i Ubbhult
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ger teknik-och servicenämnden i uppdrag att inkludera
medfinansieringskostnaderna i budget för kommande år.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Våren 2016 begärde Trafikverket ansökningar från kommunerna som
underlag för den regionala utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar 2017–
2020.
I den regionala planen för gång- och cykelvägar prioriterade Marks kommun i
första hand anläggandet av gång- och cykelväg i Ubbhult i enlighet med
beslut i teknik- och servicenämnden § 22/2016. Orsaken var att Trafikverket
ställde krav på anläggande av cykelvägen för att godkännande av den
fördjupade översiktsplanen för området.
Resultatet av denna prioritering medförde att regionen godkände
medfinansiering för 650 meter gång- och cykelväg i Ubbhult för anläggande
genom Trafikverket. Trafikverket kommer att stå för investeringen, och efter
anläggandet även att stå för drift och underhåll av den aktuella gång- och
cykelvägen.
Då gång- och cykelvägen är en investering för Trafikverket där Marks
kommun skall stå för 50 % av kostnaden för projektering och anläggande kan
inte, enligt nu gällande regelverk, den kommunala kostnaden ses som en
kommunal investering. Den kommunala delkostnaden får därför tas som ökad
driftkostnad. Teknik- och servicenämnden har därför den 9 februari,
§ 9/2017, beslutat om en framställan till kommunstyrelsen för utökad driftbudget för medfinansiering av den planerade gång- och cykelvägen i Ubbhult.
Totalkostnaden för den aktuella gång- och cykelvägen uppskattas idag till 3,6
miljoner kronor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 150, där följande föreslås:
Kommunfullmäktige ger teknik-och servicenämnden i uppdrag att inkludera
medfinansieringskostnaderna i budget för kommande år.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag,
och finner att så sker.
_______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129/2017

Dnr 2017-304 101

Sammanträdesplan 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Förslag till sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Sammanträdestiderna ska godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 augusti 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 23 augusti 2017,
§ 161, där följande föreslås:
Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänns med den redaktionella ändringen
att kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2018 ändras till 28 mars
2018.

Dagens sammanträde

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänns.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(40)
Kommunstyrelsen
2017-09-06

§ 130/2017

Dnr 2017-232 00

Fråga om extratjänster
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde den 4 oktober 2017 med en information om hur
frågan arbetas med.

Dagens sammanträde
Anita Lomander (S) lyfter fråga kring hur det går med kommunchefens uppdrag att undersöka i vilken mål Marks kommun idag använder sig av extratjänster, samt hur fler extratjänster ska införas.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde den 4 oktober 2017 med
en information om hur frågan arbetas med.
Förslaget antas.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131/2017

Dnr 2016-458 530

Placering av ny skola i Kinna
Kommunstyrelsens beslut
Lyckeskolan placeras inom det område som idag omfattar Sahara, nuvarande
Lyckeskolan och Knalleskolan.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsen diskuterar arbetet kring placering av ny skola i Kinna.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Landgren (S) föreslår att förutom den utredning som gjorts för
lyckeområdet även utreda alternativ placering av Kinnas nya högstadium.
Tomas Johansson (M) föreslår att Lyckeskolan placeras inom det område som
idag omfattar Sahara, nuvarande Lyckeskolan och Knalleskolan.

Beslutsgång

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två
förslag, Peter Landgrens (S) förslag och ordförandens förslag.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar ordförandens förslag, och
finner att så sker.
Votering begärs och verkställs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till ordförandens förslag.
Nej-röst för bifall till Peter Landgrens (S) förslag.
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster bifaller kommunstyrelsen ordförandens
förslag.
Omröstningslista finns i början av protokollet.
Reservation
Peter Landgren (S), Gunnar Nilsson (S), Christopher Thorsson (S), Arvid
Eklund (S), Anita Lomander (S) och Arthur Thiry (V) reserverar sig till förmån
för Peter Landgrens (S) förslag.
Protokollsanteckning
Peter Landgren (S), Gunnar Nilsson (S), Christopher Thorsson (S), Arvid
Eklund (S), Anita Lomander (S) och Arthur Thiry (V) Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet är förbluffade över beslutet att inte undersöka ytterligare
områden för placeringen av nya högstadieskolan i Kinna. Nu har kommunstyrelsens majoritet bestämt att Lyckeområdet skall vara platsen, och därmed
missat möjligheten att undersöka alternativ. Bristerna i detta beslut är
följande:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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a) Ärendet lyftes utan normal beredning och utan tillhörande brukligt underlag
som ett extraärende. Detta lades sist på ärendelistan. När extraärendet
tillfogades kallelsen någon dag innan sammanträdet angavs inte heller ens
vad ärendet handlade om, eller vad som skulle fattas beslut om.
b) I beslutet har man valt att behandla bygget av skolan som ”styckegods”
utan hänsyn till helheten utifrån kommunens olika styrdokument. Bostadsförsörjningsplan, fördjupad översiktsplan och centrumutveckling är exempel
på frågor som inte haft någon större påverkan på beslutet. Likaså saknas
diskussionen om föreningslivets behov, idrottshall, parkering och den
infrastrukturförändring som också den fördjupade översiktsplanen anger.
En unik chans har därmed glidit kommunen ur händerna, och tyvärr har
tidsfaktorn och skyndsamheten inte lämnat rum för eftertänksamheten och
hållbarheten. I detta beslut finns ingen framtidsvision.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132/2017

Anmälan av nya delegationsbeslut
a)

Dnr 2016-344 261-6

Delegationsbeslut - uppsägning av nyttjanderättsavtal Sätila 5:15.
b)

Dnr 2017-219 255-5

Delegationsbeslut - servitut för vatten- och avloppsledningar, Skene 52:1.
c)

Dnr 2016-388 255-10

Delegationsbeslut - servitutsavtal för vatten- och avloppsledningar Aratorp
3:11 samt Aratorp 3:4
d)

Dnr 2017-306 261-4

Delegationsbeslut - uppsägning av arrende för hästhållning och bete Istorp
2:16.
e)

Dnr 2016-69 002-12

Delegationsbeslut - Beslutsattestanter för kommunledningskontoret 2016.
f)

Dnr 2017-470 002-6

Delegationsbeslut - Beslutsattestanter för kommunledningskontoret 2017,
uppdaterad 2017-08-18.
g)

Dnr 2016-450 005-2

Delegationsbeslut - Ansökan om ekonomiskt stöd till Öxabäck fiber ekonomisk
förening för anslutning till närliggande fibernät för sträckan Hultaberg 1:3 Gigered 1:14.
h)

Dnr 2017-301 002-1

Delegationsbeslut - Fullmakter 2017 att för kommunstyrelsens räkning underteckna arbetsgivardeklarationer.
i)

Dnr 2016-304 149-12

Delegationsbeslut - hemsändningsbidrag 2017 för Älekulla.
j)

Dnr 2017-202 255-8

Delegationsbeslut - servitut för erosionsskydd Olatorp 1:1.
k)
Justerandes sign

Dnr 2016-128 054-3
Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut - upphandling av avtalsområdet möbler 2013 - förlängning
av avtal.
l)

Dnr 2015-252 055-17

Delegationsbeslut - Upphandling av Bevakningstjänster 15/13 - förlängning av
avtal.
m)

Dnr 2017-325 534-2

Delegationsbeslut - Yttrande angående ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning.
n)

Dnr 2017-326 534-2

Delegationsbeslut - Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
o)

Dnr 2017-4 057-13

Delegationsbeslut 2017-06-21, inköp av leasingfordon. Utbytesanskaffning
hos socialförvaltningen.
p)

Dnr 2017-149 023-2

Delegationsbeslut avseende tillförordnad förvaltningschef på teknik- och
serviceförvaltningen.
q)

Dnr2015-60 05-19

Delegationsbeslut -Upphandling av idrottsmaterial 14/36 - förlängning av
Avtal.
r)

Dnr 2017-256 534-2

Delegationsbeslut - Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
s)

Dnr 2017-125 053-1

Delegationsbeslut - Direktupphandling av bryggerivaror.
t)

Dnr 2017-201 055-2

Delegationsbeslut - Direktupphandling konsulter inom verksamhetsutveckling
ledning.
u)

Justerandes sign

Dnr 2014-184 450-16

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut - Avfallshantering kommunala fastigheter- förlängning av
avtal 13/21.
v)

Dnr 2017-4 057-11

Delegationsbslut 2017-06-16 - Inköp av leasingfordon. Utbytesanskaffning
hos socialförvaltningen.
w)

Dnr 2017-4 057-12

Delegationsbeslut 2017-06-13 - inköp av leasingfordon. Övertagande av leasingbil från Länsstyrelsen Västra Götaland.
x)

Dnr 2017-4 057-14

Delegationsbeslut 2017-08-21, inköp av leasingfordon. Utbytesanskaffning
hos socialförvaltningen.
y)

Dnr 2017-296 534-2

Delegationsbeslut, yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare.
z)

Dnr 2017-294 700-3

Synpunkter på förslag till överenskommelse om sluten hälso- och sjukvård
mellan kommuner och Västra Götalands regionen.
å)

Dnr 2015-305 055-8

Delegationsbeslut - Upphandling av resebyråtjänster - förlängning av avtal.
ä)

Dnr 2015-60 05-20

Delegationsbeslut - Upphandling av Gymnastikutrustning 14/36 - förlängning
av avtal.
ö)

Dnr 2017-299 046-2

Delegationsbeslut - Yttrande angående ansökan om insamlingstillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(40)
Kommunstyrelsen
2017-09-06

§ 133/2017

Meddelanden
a)
Protokoll 2017-06-02, Boråsregionen sjuhärads kommunalförbund.
b)
Cirkulär 17:33 från Sveriges kommuner och landsting - Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse, HÖK 16, med OFR:s förbundsområde hälso- och
sjukvård.
c)
Bilaga 1 till cirkulär 17:33.
d)
Bilaga 2 till cirkulär 17:33.
e)
Cirkulär 17:34 från Sveriges kommuner och landsting - Arbetsdomstolens
dom 2017 nr 33 om ändring i semesterförläggningen för fem barnmorskor.
f)
Bilaga 1 till cirkulär 17:34.
g)
Cirkulär 17:36 från Sveriges kommuner och landsting - Kommunerna skyldiga
att erbjuda lovskola för vissa elever.
h)
Cirkulär 17:37 från Sveriges kommuner och landsting - Interimsavtal om
kopiering i skolorna.
i)
Bilaga 1 till cirkulär 17:37.
j)
Cirkulär 17:38 från Sveriges kommuner och landsting - Arbetsrättskliga villkor
vid upphandling.
k)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38(40)
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till gamification den 31
augusti 2017.
l)
Sammanträdesprotokoll 2017-06-05, Marks Fastighets AB.
m)
Meddelande från Sveriges kommuner och landsting - Förbundsavgift år 2018
till Sveriges kommuner och landsting.
n)
Meddelande från Sveriges kommuner och landsting - Överenskommelse om
att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
o)
Protokoll 2017-06-09, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
p)
Sommarbrev Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
q)
Cirkulär 17:30 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.
Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL).
r)
Cirkulär 17:32 från Sveriges Kommuner och Landsting Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2018.
s)
Cirkulär 17:35 från Sveriges kommuner och landsting - Överenskommelse om
ändringar och tilläg i tillvidareavtalet, huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen.
t)
Bilaga 1 till cirkulär 17:35.
u)
Bilaga 2 till cirkulär 17:35.
v)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39(40)
Kommunstyrelsen
2017-09-06

Cirkulär 17:29 från Sveriges kommuner och landsting - överenskommelse om
ändringar i bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
w)
Cirkulär 17:39 från Sveriges kommuner och landsting - Studiestartsstöd. Ett
nytt medel i kommunens rekryterande arbete till grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning.
x)
Bilaga 1 till cirkulär 17:39.
y)
Cirkulär 17:40 från Sveriges Kommuner och Landsting - Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, meddelarskyddslagen (2017:151).
z)
Cirkulär 17:42 från Sveriges Kommuner och Landsting – Budgetförutsättningar för åren 2017–2020.
å)
Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting kring medborgardialog i
komplexa samhälssfrågor kring inkludering och integration.
ä)
Lära svenska på informationsverige.se.
ö)
Mötesanteckningar trygghets- och säkerhetsrådet 2017-05-05.
aa)
Protokoll Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbundstyrelse 201706-01.
bb)
Sammanträdesprotokoll 2017-06-21 Spinnerskan i Mark AB.
cc)
Sammanträdesprotokoll Mark Kraftvärme AB 2017-06-13.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40(40)
Kommunstyrelsen
2017-09-06

dd)
Sammanträdesprotokoll Årsstämma Mark Kraftvärme AB 2017-05-16.
ee)
Skrivelse från Fotskäls Byalag gällande byggnation i Fotskäl.
ff)
Skrivelse från Stödföreningen småskalig vattenkraft till Sveriges kommuner.
gg)
Skrivelse ställd till Socialnämnden i Marks kommun och för kännedom till
kommunstyrelsen - åldersuppskrivningar på barn.
hh)
Tertialrapport 1 2017 Sjuhärads samordningsförbund.
ii)
Västra Götalands län Bostadsmarknadsanalys 2017 rapport nr 2017:32.
jj)
Statistiknytt nr 3 2017.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

