SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.15.
Paus klockan 14.35-14.50. Ajournering klockan 16.40-17.00.

Beslutande

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

Tomas Johansson
Anders Lindal
Leif Sternfeldt
Bruno Engström (KD) tjänstgör för Mikael Larsson (C)
Henry Sandahl
Rolf Hallberg
Lo Göthberg Larsson
Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Efkan Üstündag tjänstgör för Christopher Thorsson
AnnSofi Tureson
Anita Lomander
Arthur Thiry
Jan-Ola Gustafsson
Glenn Glansin tjänstgör för Mattias Krantz

C
KD
S

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Åberg Andersson
Lars-Inge Andersson
Arvid Éklund

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Pelle Pellby, utredare §§ 109-111
Christian Dahl, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen § 113-114
Kristian Johansson, ekonom §§ 113-117
Tomas Persson, ekonom § 117
Maria Sivedal, kanslichef §§
Camilla Olsson, näringslivshandläggare § 119
Anna Holmén, utredare §§ 120-122
Elisabeth Kroon, verksamhetschef äldreomsorg § 121

Utses att justera

Lisa Dahlberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 13 september
2018

Utdragsbestyrkande
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Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Justerande

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

§§ 109-130

Tomas Johansson
Lisa Dahlberg

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

Kommunstyrelsen §§ 109-130

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Datum för anslags
uppsättande

2018-09-13

Datum för anslags
nedtagande

2018-10-04

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 109

Information om utredning kring inrättande av en samlad enhet/
förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och
försörjningsstöd

§ 110

Förslag på organisatorisk tillhörighet för tillgänglighet- och
folkhälsofrågor

§ 111

Riktlinjer för etablering av vindkraft i Marks kommun

§ 112

Förvärv av byggnad på fastigheten Vilg 4:28, Marks ishall

§ 113

Ny stallbyggnad Örby 8:7 - begäran om igångsättningstillstånd

§ 114

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt - ny- och
ombyggnad av Skene vattenverk

§ 115

Begäran om förstudier av förskolor från barn- och
utbildningsnämnden

§ 116

Ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen för Marks kommun

§ 117

Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists
stiftelse

§ 118

Medlemskap i Coompanion

§ 119

Granskning av intern styrning och kontroll

§ 120

Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och lämna
förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet
och innehåll för brukarna

§ 121

Svar på motion om ändring av infart /påstigningsfält vid Kinna
Vårdcentral och Nya Dagträffen

§ 122

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun undersöker
möjligheterna till att starta ett boende för hemlösa

§ 123

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun tar upp linje 55:s
linjesträckning fram till Solvik med Västtrafik

§ 124

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att ändra
reglerna för IVPA

§ 125

Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 126

Uppdrag till kommundirektören angående lokalförsörjning och
underhåll

§ 127

Handling avseende köpekontrakt

§ 128

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegationsbeslut

§ 129

Meddelanden

§ 130

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109/2018

Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
-

Uppdrag till kommundirektören angående lokalförsörjning och underhåll
Handling avseende köpekontrakt

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extra ärende om uppdrag till kommundirektören
angående lokalförsörjning och underhåll.
Henry Sandahl (MBP) anmäler extra ärende om handling avseende köpekontrakt.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110/2018

Dnr 2018-446 109

Information om utredning kring inrättande av en samlad enhet/
förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och
försörjningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Utredare Pelle Pellby ger kommunstyrelsen information om pågående
utredning kring inrättande av en samlad enhet/förvaltning för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111/2018

Dnr 2017-54 001

Förslag på organisatorisk tillhörighet för tillgänglighets- och
folkhälsofrågor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för kommunens
folkhälso- och tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen ska bland annat utifrån
fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp, föreslå och
genomföra åtgärder som främjar en jämlik och jämställd god hälsa och tillgänglighet samt ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälso- och
tillgänglighetsarbetet.
Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för det
övergripande arbetet inom området funktionsnedsättning.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut återkommer kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i särskilt ärende med förslag till förändringar
i reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ger kommunstyrelsen
kommundirektören i uppdrag att besluta om utformningen av kontorsorganisationen för folkhälso- och tillgänglighetsarbetet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Kommunstyrelsen har den 19 oktober 2016, § 145, gett kommundirektören i
uppdrag att utreda den organisatoriska tillhörigheten för folkhälsofrågor och
tillgänglighetsfrågor, samt återkomma med förslag på en effektiv organisering
för folkhälsofrågor och tillgänglighetsfrågor som matchar framtidens behov.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 juli 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
136, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för kommunens
folkhälso- och tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen ska bland annat utifrån
fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp, föreslå och
genomföra åtgärder som främjar en jämlik och jämställd god hälsa och tillgänglighet samt ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälso- och
tillgänglighetsarbetet.
Kommunstyrelsen ska från och med 2019-01-01 ha ansvar för det
övergripande arbetet inom området funktionsnedsättning.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut återkommer kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i särskilt ärende med förslag till förändringar
i reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ger kommunstyrelsen
kommundirektören i uppdrag att besluta om utformningen av kontorsJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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organisationen för folkhälso- och tillgänglighetsarbetet.

Dagens sammanträde

Utredare Pelle Pellby redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112/2018

Dnr 2018-202 003

Riktlinjer för etablering av vindkraft i Marks kommun
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för etablering av vindkraft för Marks kommun som antogs i februari
2010 bör upphöra att gälla.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Kommunstyrelsen fastslog i februari 2010 Riktlinjer för etablering av vindkraft
i Marks kommun. Riktlinjerna reviderades 2012 och i beslutet om antagande
av Översiktsplan för Marks kommun antogs de i planen ingående Riktlinjerna
för vindkraft i Marks kommun. Översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige
2017-04-20, laga kraft 2017-05-25.

Ärendets behandling

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
138, där följande föreslås:
Riktlinjer för etablering av vindkraft för Marks kommun som antogs i februari
2010 bör upphöra att gälla.

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

Expedieras till

Bygg- och miljökontoret

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113/2018

Dnr 2018-335 821

Förvärv av byggnad på fastigheten Vilg 4:28, Marks ishall
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun avböjer erbjudandet från Fotskäls HC om att köpa byggnaden
Marks ishall på fastigheten Vilg 4:28.
Det ligger inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie uppdrag att hantera
vilket stöd/bidrag som kommunen ska ge Fotskäls HC.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2018, § 55,
lämnat begäran till kommunstyrelsen med uppmaning att genomföra en
snabbutredning huruvida det är möjligt för kommunen att överta Marks ishall,
efter förfrågan från Fotskäls Hockeyklubb daterad den 12 juni 2018.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 juli 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 juni, § 131,
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
143, där följande föreslås:
Marks kommun avböjer erbjudandet från Fotskäls HC om att köpa byggnaden
Marks ishall på fastigheten Vilg 4:28.
Det ligger inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie uppdrag att hantera
vilket stöd/bidrag som kommunen ska ge Fotskäls HC.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen Christian Dahl redogör för
ärendet.

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

Expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden
Fotskäls hockeyklubb

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114/2018

Dnr 2018-91 042

Ny stallbyggnad Örby 8:7 - begäran om igångsättningstillstånd och
utökad investeringsbudget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojektet ny stallbyggnad Örby 8:7 under
förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget
2018 med 3,4 miljoner kronor, till totalt 15,4 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten
för projektet till 15,4 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har i §14/2018 begärt igångsättningstillstånd för
investeringsprojektet ny stallbyggnad Örby 8:7. I samband med begäran har
de även begärt utökad investeringsbudget för projektet med 3,4 miljoner
kronor till totalt 15,4 miljoner kronor.
Teknik- och servicenämnden planerar att uppföra en stallbyggnad med 30
platser inklusive biutrymmen, byggnationen görs på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden.
Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna i Marks kommun
ska kommunstyrelsen ge igångsättningstillstånd till investeringsprojekt som
överstiger 125 basbelopp, motsvarande cirka 5,7 miljoner kronor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 april 2018, §
66.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 20 juni, § 130,
där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd för investeringsprojektet ny stallbyggnad Örby 8:7 under
förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget
2018 med 3,4 miljoner kronor, till totalt 15,4 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten
för projektet till 15,4 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter i kommande budgetprocess.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen Christian Dahl redogör för
ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till

Teknik- och servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115/2018

Dnr 2018-91 042

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt - ny- och ombyggnad
av Skene vattenverk
Kommunstyrelsens beslut
Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för investeringsprojekt ”ny- och ombyggnad av Skene vattenverk” så att fortsatta steg mot
driftsättning av Skene vattentäkt kan ske.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har begärt igångsättningstillstånd för
investeringsprojektet ”Ny- och ombyggnad Skene vattenverk”. Projektet har
en budget på 22,4 mnkr enligt kommunfullmäktiges budget 2018–2021.
För att avlasta Ramslätts vattentäkt finns behov att undersöka och hitta
ytterligare vattentäkter i kommunen. Vattentäkten i Skene har därför undersökts vad gäller kapacitet och kvalitet. Syftet med undersökningarna har varit
att ta fram ett beslutsunderlag för huruvida vattentäkten är lämplig att tas i
bruk igen med nya brunnar och ett nytt vattenverk för beredning av dricksvatten, om täkten endast ska fortsätta att vara reservvattentäkt eller om
täkten ska läggas ner för gott. Sweco har med hjälp av vattenverkets driftpersonal utfört undersökningarna.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 juli 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
139, där följande föreslås:
Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för investeringsprojekt ”ny- och ombyggnad av Skene vattenverk” så att fortsatta steg mot
driftsättning av Skene vattentäkt kan ske.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen får en dragning av teknik- och
serviceförvaltningen gällande kommunens totala dricksvattenförsörjning, och
finner att förslaget antas.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan anta arbetsutskottets
förslag, och finner att så sker.

Expedieras till

Teknik- och servicenämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116/2018

Dnr 2018-84 30

Begäran om förstudier av förskolor från barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande förskolesituationen i Örbyområdet, Kinnaområdet, Sätilaområdet, Horredområdet, Fritslaområdet,
Hyssnaområdet och Hyssnaskolan. Studien bör innehålla olika lösningar och
kostnadsförslag med fokus på insatser för att möta ökande volymer.
Förstudien finansieras inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.
I de förstudier som pågår är det av absolut vikt att byggnation av förskola i
Skene påbörjas omgående.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i §8–12 2018, begärt att kommunstyrelsen
beställer förstudier från teknik- och servicenämnden gällande förskolor i
Örbyområdet, Kinnaområdet, Sätilaområdet, Horredområdet och Fritslaområdet. De har även begärt förstudie av Hyssnaskolan och Hyssna förskola i
§28–29. Förstudierna bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag. Barnoch utbildningsnämnden påtalar att antalet förskoleplatser på respektive ort
behöver utökas samtidigt som befintliga lokalers ändamålsenlighet ses över.
Detsamma gäller Hyssnaskolan där barn- och utbildningsnämnden ser ett
ökat behov av platser.
Ärendena är en fortsättning på nämndens lokalutredning från 2015, reviderad
2017.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
142, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande förskolesituationen i Örbyområdet, Kinnaområdet, Sätilaområdet, Horredområdet, Fritslaområdet,
Hyssnaområdet och Hyssnaskolan. Studien bör innehålla olika lösningar och
kostnadsförslag med fokus på insatser för att möta ökande volymer.
Förstudien finansieras inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.
I de förstudier som pågår är det av absolut vikt att byggnation av förskola i
Skene påbörjas omgående.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen får en redovisning av teknik- och
serviceförvaltningen av pågående förstudier inom skolan, och finner att
förslaget antas.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan anta arbetsutskottets
förslag, och finner att så sker.

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Teknik- och servicenämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117/2018

Ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen för Marks kommun
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information finansiell rapport
per 2018-08-31.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118/2018

Dnr 2018-316 046

Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att inga ansökningar om bidrag ur Birger och Maria
Wingqvists stiftelse som uppfyller kraven har inkommit under första halvåret
av 2018.

Ärendet
Inga ansökningar om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse som
uppfyller kraven har inkommit under första halvåret av 2018.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera att inga ansökningar om
bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse som uppfyller kraven har
inkommit under första halvåret av 2018, och finner att så sker.

Expedieras till

Birger och Maria Wingqvists stiftelse

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119/2018

Dnr 2018-156 106

Medlemskap i Coompanion
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun ska vara medlemmar i Coompanion Sjuhärad. Kommundirektören får i uppdrag att bereda fram förslag på lämplig person som kan
sitta i styrelsen.
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut den 24 september 2015, dnr
2015-139 103-2.

Ärendet
Marks kommun sade upp medlemskapet i Coompanion Sjuhärad i december
2015. Marks kommun har kvar insatsen i Coompanion Sjuhärad på 10 000
kronor. Insatsen ska antingen återbetalas av föreningen om Marks kommun
inte ska förnya medlemskapet, eller kvarstå om Marks kommun ska förnya
medlemskapet. Marks kommun har att ta ställning till medlemskap i
Coompanion från och med 1 januari 2019.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 juni, § 126,
där följande föreslås:
Marks kommun ska vara medlemmar i Coompanion Sjuhärad. Kommundirektören får i uppdrag att bereda fram förslag på lämplig person som kan
sitta i styrelsen.
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut den 24 september 2015, dnr
2015-139 103-2.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 120/2018

Dnr 2018-262 007

Granskning av intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen av intern styrning och
kontroll.
Kommunstyrelsen noterar att rekommendationerna i rapporten kommer att
tas om hand i ett större arbete för att vidareutveckla kommunens arbete med
styrning, uppföljning och kontroll.
Kommunstyrelsens beslut översänds som kommunens svar till revisorerna för
Marks kommun.

Ärendet
Revisorerna för Marks kommun gav PwC i uppdrag att genomföra en
granskning av intern styrning och kontroll. Efter genomförd granskning har
PwC sammanställt en rapport som utvisar resultatet av granskningen samt
innehåller flertalet rekommendationer.
Kommunens revisorer har översänt rapporten och önskar kommunstyrelsens
kommentarer avseende iakttagelserna i granskningen senast den 31 oktober
2018. Vidare har kommunens revisorer översänt rapporten för kännedom till
kommunfullmäktige.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 juni 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
144, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen av intern styrning och
kontroll.
Kommunstyrelsen noterar att rekommendationerna i rapporten kommer att
tas om hand i ett större arbete för att vidareutveckla kommunens arbete med
styrning, uppföljning och kontroll.
Kommunstyrelsens beslut översänds som kommunens svar till revisorerna för
Marks kommun.

Dagens sammanträde

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till

Marks kommuns valda revisorer
________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 121/2018

Dnr 2018-101 776

Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och lämna
förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet
och innehåll för brukarna
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att höra
kommunala funktionshinderrådet i frågan.

Ärendet
Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att utreda och återkomma
med förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och
innehåll för brukarna (KF § 153/2016).
Socialförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag på hur LSSverksamheten kan utvecklas, vilket socialnämnden den 5 februari 2018, § 7,
beslutat att översända till kommunfullmäktige.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
145, där följande föreslås:
Kommunfullmäktige förklarar socialnämndens uppdrag fullgjort.
Kommunfullmäktige emotser att socialnämnden arbetar vidare med förslaget i
budgetsammanhang.

Dagens sammanträde

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att höra kommunala funktionshinderrådet i frågan.
Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunala funktionshinderrådet

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 122/2018

Dnr 2015-594 315

Svar på motion om ändring av infart/påstigningsfält vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen (-)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionärens förslag till åtgärder vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen har
genomförts.
Motionen anses härmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Ylva Höglund (-) har i en motion den 24 november 2015 föreslagit att Marks
kommun snarast undersöker infarten/påstigningsfältet vid Kinna vårdcentral
och Nya Dagträffen. Vidare angav Ylva Höglund att taxi/färdtjänst och privata
får köra över höga trottoarkanter för att komma till respektive ingångar.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 juni, § 124,
där följande föreslås:
Motionärens förslag till åtgärder vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen har
genomförts.
Motionen anses härmed besvarad.

Dagens sammanträde

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till

Ylva Höglund (-)

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 123/2018

Dnr 2016-469 753

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun undersöker
möjligheterna till att starta ett boende för hemlösa
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för hur bostadssituationen ska lösas för dem som idag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02/
2018-04-05 som svar till förslagsställaren.

Ärendet
I ett medborgarförslag, daterat 2016-12-21 föreslås att Marks kommun ska
undersöka möjligheten att starta ett boende för dem som behöver det mest
fundamentala, tak över huvudet, minst 5–10 platser bör kommunen klara av.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-15 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för handläggning och beslut. I februari 2018 beslutade
kommunstyrelsens presidium att höra socialnämnden i frågan.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-02/2018-04-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
146, där följande föreslås:
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för hur bostadssituationen ska lösas för dem som idag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden.
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02/
2018-04-05 som svar till förslagsställaren.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.

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

Expedieras till

Förslagsställaren

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 124/2018

Dnr 2017-246 531

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun tar upp linje 55:s
linjesträckning fram till Solvik med Västtrafik
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun framför förslagsställarens önskemål om förlängning av buss
55 i samband med kommunens kommande dialog med Västtrafik.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Ärendet
I ett medborgarförslag inkommit den 13 maj 2017 föreslås Marks kommun ta
upp frågan med Västtrafik om förlängning av busslinje 55 till Solvik.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 april 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
147, där följande föreslås:
Marks kommun framför förslagsställarens önskemål om förlängning av buss
55 i samband med kommunens kommande dialog med Västtrafik.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till

Förslagsställaren
Västtrafik

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 125/2018

Dnr 2017-357 172

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att ändra
reglerna för IVPA
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med representanter från
SÄS och SÄRF ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller
alternativ lösning ska utformas i Mark.
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad 2017-11-16
som svar till förslagsställaren.
Trygghets- och säkerhetsrådet får i uppdrag att fortsätta föra dialog med
byalagen kring hur tryggheten i kommunen kan förbättras.

Ärendet
I ett medborgarförslag, daterat 2017-09-13 föreslås att Marks kommun ska
ändra reglerna för IVPA, I väntan på ambulans, så att de får samma kriterier
som innan försämringen 2016-07-01 när det gäller Svansjöområdet. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska utreda vad kostnaderna är för att utöka
räddningstjänsten möjligheter att rycka ut i väntan på ambulans vid fler tillfällen än vad dagens avtal ger möjlighet till. Kostnaderna ska ställas i relation
till vad det innebär för invånarna i området.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
148, där följande föreslås:
Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med representanter från
SÄS och SÄRF ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller
alternativ lösning ska utformas i Mark.
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad 2017-11-16
som svar till förslagsställaren.
Trygghets- och säkerhetsrådet får i uppdrag att fortsätta föra dialog med
byalagen kring hur tryggheten i kommunen kan förbättras.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till

Förslagsställaren
Trygghets- och säkerhetsrådet
________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 126/2018

Dnr 2018-310 006

Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen godkänns med ändringen att kallelseutskick inför kommunstyrelsens
sammanträde sker fredagen som ligger två veckor innan sammanträdet äger
rum.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige godkänns med ändringen att
kallelseutskick inför kommunfullmäktiges sammanträde sker fredagen som
ligger två veckor innan sammanträdet äger rum.

Ärendet
Förslag till sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har upprättats. Sammanträdestiderna ska godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 augusti 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti, §
149, där följande föreslås:
Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen godkänns med redaktionella ändringar enligt dagens diskussion.

Dagens sammanträde

Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden föreslår att kallelseutskick inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden sker fredagen som ligger två veckor innan
sammanträdena äger rum, och finner att förslaget antas.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan anta arbetsutskottets
förslag, och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 127/2018

Dnr

Uppdrag till kommundirektören angående lokalförsörjning och
underhåll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören:
Att uförligt kartlägga och redovisa det eftersatta underhållsbehovet och återkomma med en underhållsplan innehållande förslag till åtgärder i fastigheterna på både kort och lång sikt.
Att utreda hur kommunen på bästa sätt kan organisera sig för att kunna möta
behovet av nya verksamhetslokaler, effektivisera arbetet och säkerställa att
organisationen står rustad att driva simultana processer.
Att återkomma med förslag på hur kommunikationen i lokalförsörjningsfrågor
kan förbättras.
Att uppdragen skyndsamt återkopplas med tidplan för redovisning vid nästa
kommunstyrelsesammanträde.

Ärendet

Lokalförsörjning och frågor kopplade till underhållet av desamma, är av stor
stategiskt vikt för kommunen och dess verksamheter. Marks kommun står
inför många samtidiga nyinvesteringar i, men också stora renoveringar av
fastigheter. De senaste dagarna har ytterligare signaler kommit som pekar på
att kommunens arbete inte fungerar optimalt och åtgärder måste snarast
vidtas för att tillse ett arbetssätt och en organisation som kan möta behoven.

Dagens sammanträde

Tomas Johansson (M) föreslår följande:
Kommunstyrelsen uppdrar därför åt kommundirektören:
Att uförligt kartlägga och redovisa det eftersatta underhållsbehovet och återkomma med en underhållsplan innehållande förslag till åtgärder i fastigheterna på både kort och lång sikt.
Att utreda hur kommunen på bästa sätt kan organisera sig för att kunna möta
behovet av nya verksamhetslokaler, effektivisera arbetet och säkerställa att
organisationen står rustad att driva simultana processer.
Att återkomma med förslag på hur kommunikationen i lokalförsörjningsfrågor
kan förbättras.
Att uppdragen skyndsamt återkopplas med tidplan för redovisning vid nästa
kommunstyrelsesammanträde.

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

Beslutsgång

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 128/2018

Dnr 2018-477 108

Handling avseende köpekontrakt för fastigheten Hotellet 1
Kommunstyrelsens beslut
Begäran om utlämnande av handling hanteras inte av kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Henry Sandahl (MBP) lyfter fråga angående handling avseende köpekontrakt
för fastigheten Hotellet 1, och framför önskemål om att få tillgång till
handlingen igen.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden meddelar att beslut gällande begäran om utlämnande av
handling har kommunstyrelsen delegerat och att det inte är kommunstyrelsen
som har att hantera det.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 129/2018

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Dnr 2018-16 00
2018-304 255
2018-132 261
2016-334 253
2018-275 255
2017-243 252
2017-359 258
2018-114 261
2018-154 261
2018-277 261
2017-243 252

Delegationsbeslut från mark- och exploateringsenheten
b)

Dnr 2018-382 255
2017-398 261
2018-334 255
2018-390 261
2018-386 261
2018-395 261

Delegationsbeslut från mark- och exploateringsenheten
c)

Dnr 2018-3 057-14

Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon
d)

Dnr 2018-3 057-13

Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon
e)

Dnr 2016-304 149-20

Delegationsbeslut - Hemsändningsbidrag för Älekulla Livs 2018
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(31)
Kommunstyrelsen
2018-09-05

§ 130/2018

Meddelanden
a)
Skrivelse från kooperativet Arbetglädjen
b)
Cirkulär 18:27 från SKL
c)
Skrivelse från Horredsbygdens byalag
d)
Information angående ökad budgetavvikelse för socialnämnden
e)

Dnr 2016-315 001

Kf § 113 /2018 – Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun
inför mandatperioden 2019-2022
f)

Dnr 2018-318 214

Ksau § 132/2018 – Samrådshandling för Kinna centrum och Lyckeskolan
g)
Minnesanteckningar samrådsorganet mellan Västkom och Västra Götalandsregionen 2017-10-27
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

