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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-18.25
Paus klockan 14.30-14.50, 16.00-16.30, 17.55-18.05

Beslutande
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Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Anita Lomander
Christopher Thorsson
Leif Sternfeldt
Stefan Brunander ej § 167
Gisella Olsson tjänstgör för Stefan Brunander §§ 167
Lena Ferm Hansson
Niklas Herneryd
Tomas Johansson
Tomas Ekberg
Anders Lindahl
Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz
Glenn Glansin
Arthur Thiry
Elise Arnell
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Ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Nilsson
Jessica Rodén
Arvid Eklund
Gisella Olsson
Jessica Carlund kl. 13.30-16.30
Jan Karlsson kl. 13.30-17.55
Ann Iberius Orrvik
Pär-Erik Johansson kl. 13.30-17.55
Elise Benjaminsson kl 13.30-16.20
Jarl Krüger
Lars-Inge Andersson

Övriga närvarande

Tjänstemän
Lars Landrö, kanslichef
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 156–158
Marielle Neander, kommunjurist §§ 156, 166
Kristian Johansson, ekonom §§ 159–160, 168–169
Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 155, 159–160
Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 159–160
Karin Hydén, ekonomichef §§ 159–160
Tor Ellnefors, ekonom §§ 159–160, 168–169
Mia Pehrsson, ekonom §§ 159–160, 168-169
Roger Haglund, personalchef §§ 170
Utdragsbestyrkande
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Malin Fridlund, folkhälsosamordnare §§ 165
Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 3 december

Underskrifter Sekreterare

§ 155–172
Henrik Yrlid

Ordförande
Lisa Dahlberg
Justerande
Tomas Johansson

Justerandes sign

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

Kommunstyrelsen §§ 155–172

Sammanträdesdatum

2018-11-28

Datum för anslags
uppsättande

2018-12-03

Datum för anslags
nedtagande

2018-12-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Vision och mål för Marks kommun 2019

§ 155

Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående

§ 156

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av
privata utförare

§ 157

Översyn av reglemente för kommunala pensionärsrådet

§ 158

Taxor- och avgifter 2019

§ 159

Budget 2019–2022 för Marks kommun

§ 160

Partistöd för 2019

§ 161

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

§ 162

Redovisning av obesvarade motioner

§ 163

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag

§ 164

Verksamhetsplan för folkhälsa år 2019

§ 165

Förfrågan från IFK Örby om sponsring m.m.

§ 166

Ansökan om utökad kommunal borgen för Sätila fiber

§ 167

Oktoberrapport för kommunstyrelsen

§ 168

Oktoberrapport för Mark kommun

§ 169

Svar på revisionsrapport gällande kommunens arbetsmiljöarbete

§ 170

Anmälan av delegationsbeslut

§ 171

Meddelanden

§ 172

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155/2018

Dnr 2018–512 042

Vision och mål för Marks kommun 2019
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att vision och mål för Marks kommun 2015–
2018 förlängs att även gälla för 2019.
Kommunfullmäktige fattar beslut

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 15 december 2014 Vision och mål för Marks kommun
som grund för kommunens budgetar under denna mandatperiod. Inför mandatperioden 2019–2022 ska ett nytt visions- och måldokument tas fram.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad den 25 september.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet på sitt sammanträde
den 10 september § 178 och föreslår att kommunfullmäktige förlänger vision
och mål för Marks kommun 2015–2018 att även gälla för 2019.

Dagens sammanträde
Marita Haglund, verksamhetskontroller, redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 156/2018

Dnr 2018–496 105

Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med
motiveringen att reda ut oklarheter som finns kring stöd från
religiösa föreningar.

Ärendet
Regler för sponsring av kommunal verksamhet antogs av kommunfullmäktige
1999 och en översyn görs nu av dem.
Inom kommunen behöver finnas ett styrdokument gällande mottagande av
sponsring och gåva, för att ha ett gemensamt förhållningssätt till detta i kommunen. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram för mottagande av sponsring
och gåva från utomstående, vilket bygger på nuvarande regler för sponsring
av kommunal verksamhet

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad 2018-10-19.
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 7 november § 195 och
föreslår följande:
Riktlinjer för mottagande av sponsring och gåva från utomstående antas i enlighet
med framlagt förslag.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att regler
för sponsring av kommunal verksamhet ska upphöra att gälla.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Regler för sponsring av kommunal verksamhet, antagna av kommunfullmäktige den
23 november 1999, § 213, upphör att gälla.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Dagens sammanträde
Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Elise Arnell (KD) med instämmande från Anders Lindahl (M) yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen med motiveringen att reda ut oklarheter som
finns kring stöd från religiösa föreningar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Elise Arnells yrkande.
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157/2018

Dnr 2018–29 012

Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av
privata utförare
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata
utförare antas enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska, enligt 5 kap. 3 § kommunallagen, för varje mandatperiod
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur dessa mål och riktlinjer
ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 28 mars 2018, § 40, och då återremitterat för att utreda vad som definieras som ”omfattande merarbete” och ”rätten till insyn” i det framtagna förslaget till program.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november
§ 196 och föreslår följande:
Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata
utförare antas enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige fattar beslut

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158/2018

Dnr 2018–585 104

Översyn av reglemente för Kommunala pensionärsrådet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med upprättat
förslag.
Reglemente för Marks kommunala pensionärsråd (KPR), antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 162, upphör att gälla.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet
Reglementet för Kommunala pensionärsrådet är från 2010 och i behov av översyn.
Frågan har även initierats av Kommunala pensionärsrådet. Ett förslag till reglemente
har tagits fram, daterat den 23 oktober 2018.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 oktober.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november §
191 och föreslår följande:
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med upprättat
förslag.
Reglemente för Marks kommunala pensionärsråd (KPR), antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2010, § 162, upphör att gälla.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Dagens sammanträde
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist, redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Tomas Johansson (M) lämnar följande ändringsyrkande beträffande förslaget
till reglemente:
-

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande att vara ordförande i rådet samt en av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott att vara vice ordförande.

-

Pensionärsrådet avgör om rådet ska ha ett arbetsutskott för att planera
och förbereda rådets sammanträden. Arbetsutskottet består i så fall av
rådets ordförande samt två ledamöter och två ersättare som utses av rådet. Rådets vice ordförande är ersättare för ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag och Tomas Johanssons yrkande.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159/2018

Dnr 2017–480 042

Taxor och avgifter 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter:
1. Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
myndighetsutövning fastställs enligt upprättat förslag.
2. Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt
upprättat förslag.
3. Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag.
4. Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag.
5. Avgifter avseende bibliotek ändras enligt upprättat förslag.
6. Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag.
7. Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter
fastställs enligt upprättat förslag.
8. Taxa för tillsyn av solarier fastställs enligt upprättat förslag.
9. Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag.
10. Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt
miljöbalken fastställs enligt upprättat förslag.
11. Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg fastställs enligt upprättat förslag.
12. Tillsynsavgifter enligt alkohollagen fastställs till 1,25% av omsättning på
alkoholdrycker exklusive moms.
13. Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter fastställs
enligt upprättat förslag.
14. Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs enligt upprättat
förslag.
15. Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär fastställs
enligt upprättat förslag.
16. Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär
införs enligt upprättat förslag.
17. Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag.
18. Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.
19. Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs
enligt upprättat förslag.
20. Taxa avseende avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt boende fastställs enligt upprättat förslag.
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2019.
Kommunfullmäktige fattat slutligt beslut.
Reservation
Ledamöter har i olika avseende reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång.

Ärendet
I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor
inom sina verksamhetsområden. Nedan redovisas vilka taxor som föreslås bli förändrade från och med 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I dokumentet ”Taxor och avgifter 2019, Budget 2019–2022” redovisas nämndernas
inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över nämndernas
samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom redovisas en
sammanställning av nämndernas taxeintäkter.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 30 oktober 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november §
207 där följande föreslås:
1. Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
myndighetsutövning fastställs enligt upprättat förslag.
2. Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt
upprättat förslag.
3. Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag.
4. Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag.
5. Avgifter avseende bibliotek ändras enligt upprättat förslag.
6. Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag.
7. Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter
fastställs enligt upprättat förslag.
8. Taxa för tillsyn av solarier fastställs enligt upprättat förslag.
9. Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag.
10. Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt
miljöbalken fastställs enligt upprättat förslag.
11. Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg fastställs enligt upprättat förslag.
12. Tillsynsavgifter enligt alkohollagen fastställs till 1,25% av omsättning på
alkoholdrycker exklusive moms.
13. Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter fastställs
enligt upprättat förslag.
14. Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs enligt upprättat
förslag.
15. Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär fastställs
enligt upprättat förslag.
16. Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär
införs enligt upprättat förslag.
17. Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag.
18. Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.
19. Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs
enligt upprättat förslag.
20. Taxa avseende avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt boende fastställs enligt upprättat förslag.
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2019.

Justerandes sign
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Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet

Ledamöternas förslag till beslut
Tomas Johansson (M) med instämmande från Elise Arnell (KD) lämnar
följande yrkande:
- Taxan för Kulturskolan ändras så att undantaget för barn 0-6 år och elever
i grundskolan, boende i Marks kommun, tas bort.
- Entré till Rydals museum ändras till 30 kronor under ordinarie öppettid
Arthur Thiry (V) med instämmande från Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tomas Johansson och Elise Arnells yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Reservation
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M) och Elise Arnell
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160/2018

Dnr 2017–480 042

Budget 2019–2022 för Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Budget 2019–2020 med plan för 2021–2022 fastställs.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa ramväxling mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och plan- och byggnadsnämnden
med anledning av bildandet av en ny samhällsutvecklingsenhet inom nuvarande bygg- och miljökontor. Enheten kommer att arbeta på kommunstyrelsens uppdrag.
3. Gratis kollektivtrafikresor för ungdomar följer från och med 2019 de regler
som regeringen beslutade 26 april 2018 och ersätter den del av kommunfullmäktiges beslut från 15 december 2014 som handlar om vilka ungdomar som omfattas av subventionerade resor.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget att 5 mkr avsätts
för utvecklingsverksamhet under gemensamma poster har kommunstyrelsens
arbetsutskott rätt att besluta hur medlen används.
Reservation
Ledamöter har i olika avseende reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång.

Ärendet
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges inriktning
och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetplanering
där fokus ligger på långsiktig hållbarhet

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 november 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november § 197 och
den 21 november § 208.

Ledamöternas förslag till beslut
Leif Sternfeldt (C) lämnar följande yrkande:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
- Fastställa uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna enligt förslaget nedan
- Fastställa ramar för kommunstyrelsen och nämnderna enligt förslag.
- Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa ramväxling mellan kommunstyrelsen,
kultur- och fritidsnämnden och plan- och byggnadsnämnden med anledning av
bildandet av en ny samhällsutvecklingsenhet inom nuvarande bygg- och
miljökontor. Enheten kommer att arbeta på kommunstyrelsens uppdrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(31)
Kommunstyrelsen
2018-11-28

- Gratis kollektivtrafikresor för ungdomar följer från och med 2019 de regler som
regeringen beslutade 26 april 2018 och ersätter den del av kommunfullmäktiges
beslut från 15 december 2014 som handlar om vilka ungdomar som omfattas
av subventionerade resor.
- kommunstyrelsen tillförs 3 miljoner kronor för att bland annat samordna och utveckla
verksamheterna inom kommunikation, digitalisering och säkerhetsarbete.
- Under gemensamma poster avsätts 5 miljoner kronor årligen under 2019 och 2020 för
utvecklingsverksamhet. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget
beslutar kommunstyrelsen att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att besluta
hur medlen används.
- För Barn- och utbildningsnämndens begäran om vägledning för verksamheter på F-6
skolor innebär beslutet att skolorna i Björketorp, Fotskäl och Öxabäck ska vara kvar.
- Habyskolans verksamheter ska överföras till andra skolor.
- Marks ska vara en kommun som ger välfärd och möjligheter idag och långsiktigt för
kommande generationer. Nämnder och verksamheter har att följa de ramar som
tilldelas av kommunfullmäktige, så att den långsiktiga möjligheten inte urholkas
med högre kostnader än beslutas ram. Under förutsättning att kommunfullmäktige
antar förslaget beslutar kommunstyrelsen att volymutvecklingen i verksamheterna
särskilt ska följas uppvid årets uppföljningstillfällen.
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna
1. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra avveckling av Habyskolan.
2. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att i aprilrapport 2019 redovisa till kommunstyrelsen den fördelning på huvudverksamheter som nämnden har gjort.
3. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en prioriteras ordning för investeringar den kommande 10-årsperioden. Prioriteringen redovisas i aprilrapport 2019.
4. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att starta en utredning för att på sikt ersätta
ishallen i Fotskäl med en ny ishall i kommunen.
5. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att säkerställa bokbussens verksamhet.
6. Teknik – och servicenämnden ges i uppdrag att kommunala verksamheter ska arbeta
för att minska mängden avfall som uppstår genom, genom ett förebyggande arbete
samt källsortera det avfall som uppstår.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2019 utreda vad det skulle innebära att
ersätta sovande jour med vaken natt inom kommunens verksamheter.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheter till att förbättra färdtjänsten.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera satsningen på friskvårdsbidrag under
2019.
Justerandes sign
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10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet sommarevenemang 2019
för att sänka kostnaden.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under 2019 ta fram förslag på reviderade
finansiella mål i samband med omarbetning av kommunens vision och mål.
Christopher Thorsson (S) med instämmande från Anita Lomander (S) och Peter
Landgren (S) yrkar bifall till Leif Sternfeldts yrkande.
Tomas Johansson (M) lämnar följande yrkande avseende budget 2019:
Fördelning av tillskott jämfört med budget hösten 2017 för 2019, tkr
Kommunfullmäktige, partistöd och revision:
100 för att utveckla tillgängligheten till KF:s möten för ledamöter och allmänhet. Vi vill
att våra kommuninvånare lättare skall kunna ta del av den politiska debatten.
Kommunstyrelsen:
4 000 till en fortsatt satsning på proaktiv rehabilitering och hälsopromotion. Satsningen
har haft en god effekt och vill att det blir en tydlig del i arbetet med att vara en god
arbetsgivare.
3 000 till satsningar på näringsliv, landsbygdsutveckling och kommunikation. Kommunen består till en stor del av landsbygd och vi vill intensifiera arbetet på detta område.
Mark, har som vi tycker, goda möjligheter att ha ett bättre näringslivsklimat och kommunicera detta med kommuninvånare och företagare.
5 000 till satsningar på projekt som syftar till verksamhetsutveckling, projekten skall
efterhand vara självfinansierade, portföljstyrning. Genom att avsätta centrala medel till
verksamhetsutveckling ser vi goda möjligheter att realisera projekt som annars inte
skulle blivit av. Kommunen bör alltid vara i framkant för att ge skattebetalarna mer valuta för skattepengarna.
-500 på sommarfredag endast under ett tillfälle under augusti i Kinna. Vi vill att Mingla i
Mark skall ha samma inriktning som tidigare år men sommarfredagarna endast blir en
fredag.
500 till pilotstudier i förvaltningarna med syfte att öka kontinuiteten i verksamheterna
och få trotjänare och äldre medarbetare att stanna kvar. KS får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för hela kommunen. Den verksamhet som vi bedriver i kommunen är helt beroende av våra medarbetare. Vi vill att kommunen skall premiera trotjänarna.
-1 500 Besparing på avveckling av boendet för ensamkommande i Fritsla. Detta är inte
kommunens ansvar. Kommunen skall värna sin kärnverksamhet.
700 ytterligare till framtagande av nya detaljplaner i hela kommunen. Moderaterna ser
stora problem med att det inte finns klara detaljplaner framme i våra orter. Vi vill att
hela kommunen skall växa och då behövs en god planberedskap.
800 till att samordna ett projekt med återbruk och fritidsbank. Vi vill att Mark precis
som många andra kommuner införa en fritidsbank där kommuninvånare kan låna sport
och fritids utrustning utan avgift. Utrustning för lån skall komma in från återbruk av begagnade utrustning. Återbruk handlar också om att återanvända t ex kommunala möbler.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på inom vilka ytterligare verksamheter kommunen ska inför LOV. Det kan exempelvis röra sig om daglig
verksamhet, ledsagning, boendestöd, familjerådgivning eller annan lämplig verksamhet.
Kommunstyrelsen skall ta fram riktlinjer för intraprenad i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden:
800 till bokbussen. Bokbussen skall vara en del av biblioteksservicen till medborgarna.
Taxan för Kulturskolan ändras till att gälla lika för alla. Dvs inga undantag för barn i grundskolan och 0-6 år. Bedöms ge ca 1 000 i taxor och 500 i kostnadsbesparing. Kulturskolan
skall inom sin verksamhet öka sin närvaro och aktivitet på skolor i hela kommunen
KFN skall utreda placering av en ny ishall i samverkan med Fotskäls HC.
Taxan för Rydals museum Entré under ordinarie öppettid 30 kr, besökare under 19 år gratis. Bedöms ge 100
Barn- och utbildningsnämnden:
7 500 till tillfälliga lokaler. Behovet av ytterligare lokaler för skolans verksamhet är stor.
Under tiden vi väntar på ordinarie lokaler ges detta tillskott.
6 500 att täcka volymförändringar och att bl. a. arbeta med kontinuitet i personalstyrkan.
En översyn ska göras över grundskoleorganisationen för att främja ökad måluppfyllelse
och kunskapsprogression för alla elever. Vi vill att fokus skall vara på en kunskapsskola.
Därtill vill vi se fler speciallärare/specialpedagoger och särskilda undervisningsgrupper ute
på skolorna för ökad trygghet, studiero och kontinuitet bland medarbetarna.
BUN skall utreda behovet av att inrätta en särskild resursskola. Vi tror att en del elever
skulle må bättre av att under en begränsad tid vara i en annan miljö än den ordinarie skolan.
Miljönämnden:
200 till att öka tillgänglighet och service till kommuninvånare och företag.
Plan- och byggnadsnämnden:
200 till att öka tillgänglighet och service samt korta handläggningstider till kommuninvånare och företag
Socialnämnden:
3 000 till ökade volymer. Regeringens politik ger en kraftig övervältring av kostnader på
kommunerna varför verksamheten behöver ges ett tillskott avseende LSS och övrig verksamhet.
Teknik- och servicenämnden
300 till volymförändringar. Vi bygger nya gator och gemensamhetsanläggningar som behöver underhållas
Äldreomsorgsnämnden
1 000 som kompensation för minskade statsbidrag. 4 000 till nytt korttidsboende. Vår
äldre är ett viktigt fokus för oss och vi vill att den goda kvalitéten i verksamheten skall
kunna bibehållas.
Justerandes sign
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Elise Arnell (KD) lämnar följande yrkanden avseende budget 2019:
Budgetramar 2019:
Kommunstyrelsen 164 miljoner kr
Barn- och utbildningsnämndens 840 miljoner kr
Kultur- och fritidsnämnden 74,4 miljoner kr
Miljönämnden 8 miljoner kr.
Plan- och utbildningsnämnden 11,1 miljoner kr.
Socialnämnden 370 miljoner kr.
Äldreomsorgsnämnden 477 miljoner kr.
Portföljsstyrning 0 kr.
Uppdrag:
Kommundirektören får i uppdrag att utreda lokal färdtjänst.
Socialnämnden får i uppdrag att införa LOV inom daglig verksamhet.
Barn och utbildningsnämnden ska eftersträva system med dagbarnvårdare, särskilt på de orter där det saknas förskoleplatser.
Glenn Glansin (SD) lämnar följande yrkande avseende budget 2019:
Uppdrag:
Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga antalet bostadslösa i Marks kommun
och återrapportera detta till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Beslutsgång 1

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Sternfeldts (C),
Tomas Johansson (M) eller Elise Arnells (KD) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Sternfeldts yrkande.
Reservation
Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M) och Elise Arnell
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån Tomas Johanssons och Elise Arnells yrkande.
Beslutsgång 2
Ordföranden ställer Glenn Glansins yrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Reservation
Glenn Glansin (SD), Lennart Svensson (SD) och Arthur Thiry (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Glenn Glansins yrkande.

Protokollsanteckning från Arthur Thiry (V)
Vänsterpartiet valde att avstå från att ta ställning till Markmajoritetens budgetförslag
vid dagens Kommunstyrelsesammanträde. Partierna som är representerade i
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) fick presentera sina förslag för varandra på
KSAU den 21/11 utan att V, Mp eller SD fick närvara. Siffror uppdaterades efter
sammanträdet och skickades ut fredagen den 23/11. Det kallades inte till en träff i
Justerandes sign
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budgetberedningen där samtliga fullmäktiges partier är representerade trots att det
var kommunens budget som diskuterades.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161/2018

Dnr 2018–15 104

Partistöd för 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala ett partistöd till de partier som
finns representerat i kommunfullmäktige bestående av ett grundstöd på
46 500 kronor och ett mandatstöd på 23 250 kronor per mandat.
2. Kommunfullmäktige beslutar att till Markbygdspartiet utbetala ett grundstöd på 46 500 kronor.
Totalkostnad uppgår till 1 604 250 kronor och finansieras av
kommunfullmäktiges anslag för partistöd.
Kommunfullmäktige fattar beslut

Ärendet

I kommunallagen anges att kommuner får ge ett ekonomiskt stöd till de politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka deras ställning
i den lokala demokratin. Utöver det som anges i kommunallagen har Marks
kommun även antagit särskilda bestämmelser som rör det kommunala partistödet.
I kommunallagen anges att kommuner får ge ett ekonomiskt stöd till de politiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka deras ställning i den lokala demokratin. Utöver det som anges i kommunallagen har Marks kommun även antagit
särskilda bestämmelser som rör det kommunala partistödet.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad 2018-11-06.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 209 och
föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala ett partistöd till de partier som finns representerat i kommunfullmäktige bestående av ett grundstöd på 46 500 kronor och ett
mandatstöd på 23 250 kronor per mandat.
Kommunfullmäktige beslutar att till Markbygdspartiet utbetala ett grund-stöd på 46
500 kronor.
Totalkostnad uppgår till 1 604 250 kronor och finansieras av
kommunfullmäktiges anslag för partistöd.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
________________

Justerandes sign
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§ 162/2018

Dnr 2018–482 101

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att under 2019 ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden samt ärendelistan i sammandrag annonseras i Markbladet.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet

I kommunallagens femte kapitel § 13 anges att fullmäktiges sammanträden
ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen. Det finns inte längre något lagkrav om att sammanträdet måste
annonseras i en lokaltidning dock framgår det av kommunfullmäktiges arbetsordningen § 10 att fullmäktige ska bestämma om annonsering för sina sammanträden. Kommunfullmäktige beslöt den 18 december 2017 § 192 att dess
sammanträden skulle annonseras i tidningen Markbladet under 2018.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad 2018-11-06.
Kommunstyrelsens arbetsutskottets har behandlat ärendet den 21 november
§ 210 och föreslår följande:
Under 2019 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden
samt ärendelistan i sammandrag annonseras i Markbladet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163/2018

Dnr 2018–274 101

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet
Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har fattats beslut om inom ett år från det att
motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde ordinarie sammanträden i juni och december.

Ärendets behandling
Kommunledningskontoret har den 8 november upprättat en förteckning över
obesvarade motioner.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 211 och
föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164/2018

Dnr 2018–274 101

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Ärendet
Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de medborgarförslag som inte har fattats beslut om inom ett år från
det att motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde ordinarie sammanträden i juni och december.

Ärendets behandling
Kommunledningskontoret har den 8 november upprättat en förteckning över obesvarade motioner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 212 och
föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165/2018

Dnr 2018–625 012

Verksamhetsplan för folkhälsa år 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för folkhälsan 2019 enligt
förslaget.
Kommunstyrelsen fattar beslut

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och
budget för folkhälsans verksamhet 2019. Verksamhetsplanen fastställs av ansvarig
nämnd i kommunen och beslutas av Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra
Götalandsregionen. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september kommer ansvaret för folkhälso- och tillgänglighetsarbete övergå från kultur- och fritidsnämnden
till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2019. Därmed blir kommunstyrelsen ansvarig nämnd.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 30 oktober 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november §
214 och föreslår kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för folkhälsan
2019 enligt förslaget.

Dagens sammanträde

Malin Fridlund, folkhälsosamordnare, redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Beslutet expedieras till
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(31)
Kommunstyrelsen
2018-11-28

§ 166/2018

Dnr 2018–476 809

Förfrågan från IFK Örby om sponsring m.m.
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommunen beviljar inte sponsring för IFK Örby gällande fotbollsturneringen i USA för spelare mellan 17 och 18 år.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Ärendet
IFK Örby har inkommit med en förfrågan om ekonomiskt bidrag till en fotbollsturnering i USA under februari 2019, för spelare mellan 17 och 18 år.
Föreningen undrar om kommunen är intresserad av att hjälpa till ekonomiskt i
utbyte mot publicitet och/eller utfört arbete.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 19 oktober 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november
§ 193 och föreslår att Marks kommunen beviljar inte sponsring för IFK Örby
gällande fotbollsturneringen i USA för spelare mellan 17 och 18 år.

Dagens sammanträde
Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet expedieras till
IFK Örby
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167/2018

Dnr 2018–511 045

Ansökan om utökad kommunal borgen för Sätila fiber
Kommunstyrelsens beslut
Ansökan från Sätila fiber ekonomisk förening om utökad kommunal borgen
om 3 miljoner kronor inte beviljas.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 att bevilja kommunal borgen till Sätila
fiber ekonomisk förening för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad. Borgen sattes till 8 224 054 kronor och gällde från utbyggnadsprojektets start
fram till en månad efter det att föreningen får bidrag från Länsstyrelsen, dock längst
till och med 2020-01-31.
Sätila fiber ekonomisk förening har den 12 september 2018 skickat in en ansökan om
utökad borgen om 3 miljoner kronor för att öka sin kredit hos Swedbank Sjuhärad i
syfte att kunna fullfölja projektet utan avbrott. Ansökan är baserad på samma bidragsbeslut från Länsstyrelsen som ligger till grund för tidigare beviljat borgensbeslut.
När föreningen nu per 2018-09-12 inkommer med en ansökan om utökad borgen om
3 miljoner kronor har de inget nytt bidragsbeslut från Länsstyrelsen utan det beviljade
bidraget är fortfarande 8,2 miljoner kronor.
Förutsättningarna för att bevilja utökad kommunal borgen uppfylls därmed inte. Någon garanti i form av bidrag för en utökning om 3 miljoner kronor finns inte. Borgen
kan därför inte beviljas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 oktober 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 november §
192 och föreslår att ansökan från Sätila fiber ekonomisk förening om utökad
kommunal borgen om 3 miljoner kronor inte beviljas.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Dagens sammanträde
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign
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Jäv
Stefan Brunander (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut
av ärendet.
För Stefan Brunander (C) tjänstgör Gisella Olsson (C).

Beslutet expedieras till
Sätila Fiber
_____________

Justerandes sign
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§ 168/2018

Dnr 2018–49 042

Oktoberrapport för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Oktoberrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Ärendet
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda styrsystem för Marks kommun skall
samtliga nämnder lämna en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den
ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2018.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 november 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november §
205 och förslår att Oktoberrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

Dagens sammanträde

Ekonom Tor Ellnefors redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Justerandes sign
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§ 169/2018

Dnr 2018–522 042

Oktoberrapport för Marks kommun
Kommunstyrelsens beslut
Oktoberrapport 2018 för Marks kommun godkänns.
De nämnder som prognostiserar budgetunderskott uppmanas att vidta
nödvändiga åtgärder för att 2019 vara i balans med budget.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Ärendet
Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2018.
Mellan augusti och oktober har bedömningen för två av grunduppdragen ändrats från i
hög grad till delvis. Av kommunens totalt 32 uppdrag är bedömningen av nämnder
och styrelser att 8 kommer att uppfyllas helt, 16 i hög grad och 8 delvis.
Den ekonomiska prognosen för kommunen innebär ett resultat om 27,3 mnkr, vilket
är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten. Av de hittills inkomna beslutsprotokollen från nämnderna har inga särskilda framställningar gjorts.
Alla nämnder har ännu inte behandlat sina oktoberrapporter.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 november 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november § 206
och föreslår följande:
Oktoberrapport 2018 för Marks kommun godkänns.
De nämnder som prognostiserar budgetunderskott uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att 2019 vara i balans med budget.

Dagens sammanträde

Ekonomi Kristian Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet expedieras till
Alla nämnder i Marks kommun
________________

Justerandes sign
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§ 170/2018

Dnr 2018–137 026

Svar på revisionsrapport gällande kommunens arbetsmiljöarbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunledningskontorets svar på revisionens
iakttagelser, ska utgöra kommunstyrelsen svar i aktuell fråga.
Kommunstyrelsen beslutar att det arbete som beskrivs i svaret ska följas upp
av kommunstyrelsen hösten år 2019.
Kommunstyrelsen fattar beslut

Ärendet

PwC har på uppdrag av Marks kommuns revisorer genomfört en granskning gällande
kommunens arbetsmiljöarbete. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden.
Personalenheten har berett ärendet och har i detta svar beaktat och kommenterat avlämnade svar från Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Äldreomsorgsnämnden.

Ärendets beredning

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 november 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 november §
215 och föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunledningskontorets svar på revisionens
iakttagelser, ska utgöra kommunstyrelsen svar i aktuell fråga.
Kommunstyrelsen beslutar att det arbete som beskrivs i svaret ska följas upp
av kommunstyrelsen hösten år 2019.

Dagens sammanträde

Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag

Beslutet expedieras till
PwC
Kommunens revisorer
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(31)
Kommunstyrelsen
2018-11-28

§ 171/2018

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Dnr 2018–551 255
2018–609 255
2018–600 255
2018–601 255
2018–602 255
2018–603 255
2018–604 255
2018–606 255
2018–607 255
2018–608 255

Delegationsbeslut från mark- och exploateringsenheten
b)
Förteckning över månadsavlönade anställningar utfärdade i oktober 2018
c)

Dnr 2018–423 155

Bidrag till Borås Nämndemannaförening 2018
d)

Dnr 2018–3 057

Delegationsbeslut- Inköp av leasingfordon
e)

Dnr 2018–244 003

Delegationsbeslut- Dataskyddsombud
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(31)
Kommunstyrelsen
2018-11-28

§ 172/2018
Meddelanden
a)
Cirkulär 18:41 från SKL
b)
Cirkulär 18:45 från SKL
c)
Cirkulär 18:46 från SKL
D)
Skrivelse till kommunstyrelsen om situationen på Strömskolan
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

