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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-19.10.
Paus klockan 14.50-15.10, 17.10-17.15. Ajournering klockan
18.20-18.50.

Beslutande

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

Övriga närvarande

M
M
C
KD
KD
MP
S
S
S
V
SD

Tomas Johansson
Anders Lindal
Leif Sternfeldt
Mikael Larsson
Henry Sandahl
Rolf Hallberg
Lo Göthberg Larsson
Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Christopher Thorsson, §§ 1-13 föredragningsdel
Sonia Danella Smith tjänstgör för Christopher Thorsson §§
14-20
AnnSofi Tureson
Anita Lomander
Arthur Thiry
Jan-Ola Gustafsson, §§ 1-13 föredragningsdel
Arvid Eklund (S) tjänstgör för Jan-Ola Gustafsson (MOD)
§§ 14-20
Mattias Krantz §§ 1.9, 11-20
Tommy Blomster tjänstgör för Mattias Krantz § 10
Ej tjänstgörande ersättare
Pär-Erik Johansson
Ann Iberius-Orrvik
Eva Åberg Andersson
Per-Olof Hermansson, §§ 1-11, 13-20
Lennart Svensson
Lars-Inge Andersson
Thomas Larsson, klockan 13.40-19.10
Arvid Eklund, §§ 1-13
Sonia Danella Smith §§ 1-13
Rebecca Berglund
Karin Jageby
Tommy Blomster §§ 1-9, 11-20

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommunchef
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Karin Hydén, ekonomichef §§ 4-6
Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 4-5
Utdragsbestyrkande
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Jasmine El-Nawajhah, ekonom §§ 4-5
Kristian Johansson, ekonom §§ 4-6
Tomas Persson, ekonom §§ 5
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 9-12
Roger Haglund, personalchef §§ 12
Kerstin Guth, utredare §§ 13

Utses att justera

Lisa Dahlberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 1 febrari
2018

Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Justerande

Justerandes sign

Ellen Player Pellby
Tomas Johansson
Lisa Dahlberg

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Datum för anslags
uppsättande

2018-02-01

Datum för anslags
nedtagande

2018-02-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§1

Godkännande av markanvisningsavtal med Marks Bostads AB för
del av Sörvilg 1:19

§2

Godkännande av markanvisningsavtal med Marks Bostads AB för
del av Kinna 24:63

§3

Överföringsledning Torestorp – Öxabäck

§4

Ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen för Marks kommun

§5

Ombyggnation och renovering av Ängskolan - begäran om förstudie

§6

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse

§7

Boende för ensamkommande ungdomar över 18 år under
asylprocessen

§8

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i Marks
kommun

§9

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning
av beslut gällande asylsökande som bedöms vara 18 år

§ 10

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning
av beslut gällande pensionsersättning till
styrelseledamöter i de kommunala bolagen

§ 11

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL

§ 12

Begäran om medel för att anställa kulturtolk

§ 13

Tillskott för barn- och utbildningsnämnden

§ 14

Medel för fortsatt öppethållande av Kungabergsbadet

§ 15

Val av ombud vid årsmöte 2018 med Luft i Väst –
Luftvårdsförbundet för Västra Sverige

§ 16

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott (KD)

§ 17

Entledigande och fyllnadsval av ordförande i trygghets- och säkerhetsrådet (KD)

§ 18

Anmälan av delegationsbeslut

§ 19

Meddelanden

§ 20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 1/2018

Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Ärende 1, ”förvärv av fastigheten Hotellet 1”, utgår.
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
Begäran om medel för att anställa kulturtolk.
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL.
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Entledigande och fyllnadsval av ordförande i trygghets- och säkerhetsrådet.
Tillskott för barn- och utbildningsnämnden.
Medel för fortsatt öppethållande av Kungabergsbadet.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler följande förändringar av ärendelistan:
-

Ärende 1, ”förvärv av fastigheten Hotellet 1”, utgår.

Följande ärenden tillförs ärendelistan:
- Begäran om medel för att anställa kulturtolk.
- Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL.
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
- Entledigande och fyllnadsval av ordförande i trygghets- och säkerhetsrådet.
- Tillskott för barn- och utbildningsnämnden.
- Medel för fortsatt öppethållande av Kungabergsbadet.

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2/2018

Dnr 2016-462 253

Godkännande av markanvisningsavtal med Marks Bostads AB för del
av Sörvilg 1:19
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks
kommun och Marks Bostads AB för del av Sörvilg 1:19 i Fotskäl för
byggnation av hyresrätter.

Ärendet
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Marks Bostads AB
syftar till att, i samband med planläggning av del av området Sörvilg
1:19, säkerställa lämpliga bostäder och utformning av området.
Vidare syftar markanvisningsavtalet till att ge Marks Bostads AB
ensamrätt att förhandla med kommunen om att få bebygga området

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 november
2017, § 238, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks
kommun och Marks Bostads AB för del av Sörvilg 1:19 i Fotskäl för
byggnation av hyresrätter.

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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§ 3/2018

Dnr 2016-463 253

Godkännande av markanvisningsavtal med Marks Bostads AB för del
av Kinna 24:63
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks
kommun och Marks Bostads AB för del av Kinna 24:63 för byggnation av
hyresrätter.

Ärendet
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Marks Bostads AB
syftar till att, i samband med planläggning av del av området Kinna
24:63, säkerställa lämpliga bostäder och utformning av området.
Vidare syftar markanvisningsavtalet till att ge Marks Bostads AB
ensamrätt att förhandla med kommunen om att få bebygga området.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 november
2017, § 239, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks
kommun och Marks Bostads AB för del av Kinna 24:63 för byggnation av
hyresrätter.

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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§ 4/2018

Dnr 2017-410 344

Överföringsledning Torestorp – Öxabäck
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens utredning som svar
på uppdraget.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg i enlighet med
teknik- och servicenämndens utredning.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har från kommunfullmäktige, § 159/2016, fått i
uppdrag att utreda alternativ till nuvarande vattenförsörjning för Öxabäck.
Bakgrunden till utredningen är att vattenskyddsområdet upplevs vara ett
hinder för exploatering i Öxabäck.
Teknik- och servicenämndens utredning visar att vattentjänstlagens
bestämmelser får till följd att den största delen av kostnaderna för en överföringsledning mellan Torestorp och Öxabäck ej kan finansieras av VAkollektivet.
För att underlätta exploatering och beslutsprocess föreslår teknik- och
servicenämnden istället att en tematisk översiktsplan för vattenskyddsområdet i Öxabäck upprättas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 december 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018,
§ 6, där följande föreslås:
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens utredning som svar
på uppdraget.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg i enlighet med
teknik- och servicenämndens utredning.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson 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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§ 5/2018

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

Dagens sammanträde

Ekonom Jasmine El-Nawajhah ger kommunstyrelsen information om
preliminär årsrapport 2017 för kommunstyrelsen.
Ekonom Kristian Johansson ger kommunstyrelsen information om preliminär
budgetavvikelse för nämnder år 2017, samt preliminärt resultat 2018.
Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information om finansiell
rapport per 2018-01-24.
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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§ 6/2018

Dnr 2017-64 30

Ombyggnation och renovering av Ängskolan - begäran om förstudie
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation och
renovering av Ängskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör
innehålla olika lösningar och kostnadsförslag samt beakta övriga aktuella
skolprojekt i Skene.
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation och
renovering av Ängskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om
förstudien inte leder till byggnation finansieras studien inom barn- och
utbildningsnämndens driftbudget.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i §94 2017, begärt att kommunstyrelsen
beställer en förstudie gällande ombyggnation och renovering av Ängskolan i
Skene. Förstudien bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018,
§ 7, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation och
renovering av Ängskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör
innehålla olika lösningar och kostnadsförslag samt beakta övriga aktuella
skolprojekt i Skene.
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation och
renovering av Ängskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om
förstudien inte leder till byggnation finansieras studien inom barn- och
utbildningsnämndens driftbudget.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 7/2018

Dnr 2018-67 046

Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 5 000 kr från Albert Perssons
stiftelse.
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 22 000 kr från Albert Perssons stiftelse.

Ärendet
Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse har under 2017 inkommit från
5 verksamheter.

Ärendets behandling
Arbetsgruppen för beredning av ansökningar om utdelning ur Albert Perssons
stiftelse har behandlat ärendet den 4 december 2017, § 5, och lämnat
följande förslag till kommunstyrelsen:
Hajoms Församlingshems Förening 5 000 kr
Hajoms Bygdegårdsförening 22 000 kr

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att:
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 5 000 kr från Albert Perssons
stiftelse.
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 22 000 kr från Albert Perssons stiftelse.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 8/2018

Dnr 2017-66 133

Boende för ensamkommande ungdomar över 18 år under asylprocessen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen startar ett boende med 20 platser för ensamkommande
asylsökande som har fyllt 18 år. Boendet drivs med bemanning av två
personer under kvällar.
Kriterium för att bo på boendet är att ungdomen är anvisad av
Migrationsverket till Marks kommun, vid tidpunkten för kommunfullmäktiges
beslut den 26 oktober 2017 bodde i Marks kommun, befinner sig i asylprocessen och studerar på grundskolenivå i Marks kommun eller på Marks
gymnasieskola.
Beslutet om boende gäller till och med den 31 december 2018.
Boendet finansieras år 2018 med 2 864 000 kronor från kommunreserven.
Reservation
Tomas Johansson (M), Anders Lindal (M), Henry Sandahl (MBP) och Mattias
Krantz (SD) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.

Ärendet
Kommunfullmäktige behandlade den 26 oktober 2017, § 146, ärendet om
asylsökande ensamkommande som bedöms vara 18 år. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till genomförande för att lösa
boendefrågan för ensamkommande över 18 år som är under asylprocessen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018,
§ 10, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen startar ett boende med 20 platser för ensamkommande
asylsökande som har fyllt 18 år. Boendet drivs med bemanning av två
personer under kvällar.
Kriterium för att bo på boendet är att ungdomen är anvisad av
Migrationsverket till Marks kommun, vid tidpunkten för kommunfullmäktiges
beslut den 26 oktober 2017 bodde i Marks kommun, befinner sig i asylprocessen och studerar på grundskolenivå i Marks kommun eller på Marks
gymnasieskola.
Beslutet om boende gäller till och med den 31 december 2018.
Boendet finansieras år 2018 med 3 864 000 kronor från kommunreserven.

Dagens sammanträde

Kommunchef Mats Lilienberg redogör för ärendet, samt redogör för
uppdaterad ekonomisk kalkyl.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Lo Göthberg Larsson (MP), Peter Landgren (S), Leif Sternfeldt (C), Arthur
Thiry (V), Mikael Larsson (C), Rolf Hallberg (L) och Lisa Dahlberg (S) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag, med ändringen att boendet finansieras år
2018 med 2 864 000 kronor från kommunreserven.
Tomas Johansson (M), Anders Lindal (M), Henry Sandahl (MBP) och Mattias
Krantz (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre
förslag, arbetsutskottets förslag, Lo Göthberg Larssons (MP) med fleras
ändringsförslag och Henry Sandahls (MBP) med fleras avslagsyrkande.
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Henry Sandahls (MBP) med
fleras avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets
förslag.
Reservation
Tomas Johansson (M), Henry Sandahl (MBP) och Mattias Krantz (SD)
reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lo Göthberg
Larssons (MP) med fleras ändringsförslag, och finner att förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 9/2018

Dnr 2017-350 003

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i Marks kommun
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun inför idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunen ska
arbeta med IOP i enlighet med riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i
Marks kommun, vilka antas enligt upprättat förslag.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut
kring vilka avtal kring idéburet offentligt partnerskap som upprättats hos
nämnderna.
Reservation
Mattias Krantz (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärendet
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera
organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en
eller flera offentliga aktörer som en kommun eller en region. Frågan om IOP
för Marks kommun har diskuterats under 2016 och 2017. Kommunstyrelsens
arbetsutskott gav den 23 augusti 2017, § 155, i uppdrag till kommunchefen
att återkomma med förslag på kommunövergripande riktlinjer.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018,
§ 13, där följande föreslås:
Marks kommun inför idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunen ska
arbeta med IOP i enlighet med riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i
Marks kommun, vilka antas enligt upprättat förslag.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut
kring vilka avtal kring idéburet offentligt partnerskap som upprättats hos
nämnderna.

Dagens sammanträde

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

Ledamöternas förslag till beslut

Anita Lomander (S), Arthur Thiry (V) och Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Mattias Krantz (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Beslusgång

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två
förslag, arbetsutskottets förslag och Mattias Krantz (SD) avslagsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mattias Krantz (SD) avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag.
Reservation
Mattias Krantz (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10/2018

Dnr 2017-431 108

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av
beslut gällande asylsökande som bedöms vara 18 år
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet, daterat den 12 januari 2018, översänds som kommunens svar till
Förvaltningsrätten i Jönköping.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________
Tomas Johansson
Ordförande

_________________
Lisa Dahlberg
Justerande

Ärendet
Lars Bertil Rystrand och Mattias Krantz har överklagat kommunfullmäktiges
beslut den 26 oktober 2017, § 146, i ärendet gällande asylsökande som
bedöms vara 18 år. Kommunen har tidigare yttrat sig i ärendet och
förvaltningsrätten har i skrivelse som inkom den 9 januari 2018 gett
kommunen tillfälle att yttra sig över vad Rystrand och Krantz nu har anfört i
målet. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 25 januari 2018.
Kommunen anser att överklagandena ska avslås.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2017,
§ 14, där följande föreslås:
Yttrandet, daterat den 12 januari 2018, översänds som kommunens svar till
Förvaltningsrätten i Jönköping.

Dagens sammanträde

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 11/2018

Dnr 2018-14 108

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av
beslut gällande pensionsersättning till styrelseledamöter i de
kommunala bolagen
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet, daterat den 10 januari 2018, översänds som kommunens svar till
Förvaltningsrätten i Jönköping.

Ärendet
Lars-Olof Sandberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 23
november 2017, § 166, i ärendet gällande pensionsersättning till styrelseledamöter i de kommunala bolagen. Förvaltningsrätten har förelagt
kommunen att yttra sig över överklagandet. Kommunen anser att
överklagandet ska avslås.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 januari 2018,
§ 15, där följande föreslås:
Yttrandet, daterat den 10 januari 2018, översänds som kommunens svar till
Förvaltningsrätten i Jönköping.

Dagens sammanträde

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

Beslutsgång

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 12/2018

Dnr 2018-40 024

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomiskt omställningsstöd utges till Per-Olof Hermansson (KD) i enlighet
med OPF-KL.

Ärendet
Per-Olof Hermansson (KD) har den 23 januari 2018 inkommit med ansökan
om att få ekonomiskt omställningsstöd i enlighet med OPF-KL, bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist och personalchef Roger Haglund redogör
för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att ekonomiskt omställningsstöd utges till Per-Olof
Hermansson (KD) i enlighet med OPF-KL.
Förslaget antas.

Jäv

Per-Olof Hermansson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av
ärendet.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 13/2018

Dnr 2017-411 049

Begäran om medel för att anställa kulturtolk
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om
ekonomiska medel från kommunstyrelsen för en (1,0) årsarbetare under en
tvåårsperiod.
Möjligheterna undersöks huruvida kulturtolk kan ingå i idéburet offentligt
partnerskap (IOP).

Ärendet
Den 11 oktober 2017, § 82, beslutade kultur- och fritidsnämnden att begära
ekonomiska medel från kommunstyrelsen för en (1,0) årsarbetare under en
tvåårsperiod. Samtidigt gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i
uppdrag att rekrytera en kulturtolk till familjecentrum Prisman under en
tvåårig projektperiod.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 december
2017, § 252, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om
ekonomiska medel från kommunstyrelsen för en (1,0) årsarbetare under en
tvåårsperiod.
Möjligheterna undersöks huruvida kulturtolk kan ingå i idéburet offentligt
partnerskap (IOP).

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) yrkar på återremiss av ärendet.
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska få
ekonomiskt medel från från kommunstyrelsen för en (1,0) årsarbetare under
en tvåårsperiod.
Mattias Krantz (SD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre
förslag: arbetsutskottets förslag, Arthur Thiry (V) förslag om återremiss, Lo
Göthberg Larssons (MP) förslag om att att kultur- och fritidsnämnden ska få
ekonomiskt medel från från kommunstyrelsen för en (1,0) årsarbetare under
en tvåårsperiod.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thiry (V)
förslag om återremiss, och finner att förslaget avslås.
Beslutgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lo Göthberg
Larssons (MP) förslag om att att kultur- och fritidsnämnden ska få ekonomiskt
medel från från kommunstyrelsen för en (1,0) årsarbetare under en tvåårsperiod, och finner att förslaget avslås.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets
förslag, och finner att förslaget antas.
Reservation
Arthur Thiry (V) reserverar sig till förmån för Lo Göthberg Larssons (MP)
förslag.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 14/2018

Tillskott för barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att i vilken instans
beslut ska fattas.

Dagens sammanträde

Lisa Dahlberg (S) föreslår följande:
Barn- och utbildningsnämnden tillåts överskrida 2018 års budget med
maximalt 1,5 procent av ramen. Detta för att ge nämnden förutsättningar att
under året kunna planera och vidta anpassningsåtgärder så att nämndens
verksamhet vid årets slut är i balans med 2019 års ram. Budgetöverskridandet finansieras genom ökade skatteintäkter utöver budget enligt
senaste skatteprognosen.
Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra en genomlysning.
Frågor som behöver analyseras på barn- och utbildningsförvaltningen/barnoch utbildningsnämnden:
1. Hur ser utvecklingen av antal anställda ut på respektive personalkategori
uppdelad på huvudverksamheterna samt ledning och administration
2. Stämmer resursfördelningsmodellen överens med verkliga behov?
3. Hur ser styrningen ut av verksamhet finansierad av statsbidrag? Skiljer
det sig åt om det krävs medfinansiering av nämnden eller ej.
4. Hur väl förankrad är förvaltningens vision ”En lärmiljö för alla” hos personalen? Hur ser dialog och införande ut?
5. Hur mycket tid vår personal ägnar åt administrativa uppgifter. Uppdelat på
gentemot elev och gentemot förvaltning.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Landgren (S) yrkar bifall till Lisa Dahlbergs (S) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att i vilken instans beslut ska fattas.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 15/2018

Medel för fortsatt öppethållande av Kungabergsbadet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen får i uppdrag att senast 2018-02-07 redovisa
förutsättningarna för att hålla Kungabergsbadet öppet sommaren 2018, samt
att informera om badutredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges mandat att besluta om investeringsåtgärder för Kungabergsbadet upp till 500 000 kronor inom kommunstyrelsens investeringsram.

Dagens sammanträde

Tomas Johansson (M) lyfter fråga om medel för fortsatt öppethållande av
Kungabergsbadet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Leif Sternfeldt (C) föreslår följande:
Kommunchefen får i uppdrag att senast 2018-02-07 redovisa
förutsättningarna för att hålla Kungabergsbadet öppet sommaren 2018, samt
att informera om den genomförda utredningen för badet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges mandat att besluta om investeringsåtgärder för Kungabergsbadet upp till 500 000 kronor inom kommunstyrelsens investeringsram.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Leif Sternfeldts
(C) förslag om att:
Kommunchefen får i uppdrag att senast 2018-02-07 redovisa
förutsättningarna för att hålla Kungabergsbadet öppet sommaren 2018, samt
att informera om badutredningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges mandat att besluta om investeringsåtgärder för Kungabergsbadet upp till 500 000 kronor inom kommunstyrelsens investeringsram.
Ordföranden finner att förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 16/2018

Dnr 2018-68 421

Val av ombud vid årsmöte 2018 med Luft i Väst – Luftvårdsförbundet
för Västra Sverige
Kommunstyrelsens beslut
Till ombud utses:
Thomas Larsson

Lodjursvägen GB

511 42 KINNAHULT

Kvarndalsvägen 31

511 99 SÄTILA

Till ersättare utses:
Arvid Eklund

Ärendet

Kommunstyrelsen fattar varje år beslut om val av ombud till årsmöte med
Luft i Väst - Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. Kommunstyrelsen ska nu
välja ombud till årsmöte 2018. Under år 2017 var Thomas Larsson (MP)
ombud och Arvid Eklund (S) ersättare.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:
Till ombud utses:
Thomas Larsson

Lodjursvägen GB

511 42 KINNAHULT

Kvarndalsvägen 31

511 99 SÄTILA

Till ersättare utses:
Arvid Eklund
Förslagen antas.

Expedieras till

Luftvårdsförbundet för Väst Sverige.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 17/2018

Dnr 2014-614 101

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Per-Olof Hermansson (KD) entledigas från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1 februari 2018.
Till ny ersättare från och med den 1 februari 2018 utses:
Lars-Inge Andersson

Stubbagata

519 95 TOSTARED

Ärendet
Per-Olof Hermansson (KD) har i skrivelse den 17 januari 2018 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 1
februari 2018.
Vid fyllnadsval tillämpas förenklat förfarande. Partiet som den ledamot eller
ersättare tillhör som ska ersättas lägger under sammanträdet fram förslag till
ersättare.

Dagens sammanträde

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen entledigar Per-Olof Hermansson
(KD) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och
med den 1 februari 2018, och finner att så sker.
Ordföranden tackar å kommunstyrelsens vägnar för Per-Olof Hermansson
(KD) för hans arbete.

Ledamöternas förslag till beslut
Leif Sternfeldt (C) föreslår att
Lars-Inge Andersson

Stubbagata

519 95 TOSTARED

utses till ny ersättare från och med den 1 februari 2018.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 18/2018

Entledigande och fyllnadsval av ordförande i trygghets- och säkerhetsrådet (KD)
Kommunstyrelsens beslut
Per-Olof Hermansson (KD) entledigas från uppdraget som ordförande i trygghets- och säkerhetsrådet från och med den 1 februari 2018.
Till ny ordförande från och med den 1 februari 2018 utses:
Tomas Johansson

Hökås Liagärde gård

511 98 HYSSNA

Ärendet
Per-Olof Hermansson (KD) har i skrivelse den 17 januari 2018 avsagt sig uppdraget som ordförande i trygghets- och säkerhetsrådet från och med den 1
februari 2018.
Trygghets- och säkerhetsrådets politiska representanter utses av kommunstyrelsen.
Vid fyllnadsval tillämpas förenklat förfarande. Partiet som den ledamot eller
ersättare tillhör som ska ersättas lägger under sammanträdet fram förslag till
ersättare.

Dagens sammanträde

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen entledigar Per-Olof Hermansson
(KD) från uppdraget som ordförande i trygghets- och säkerhetsrådet från och
med den 1 februari 2018, och finner att så sker.

Ledamöternas förslag till beslut
Leif Sternfeldt (C) föreslår att
Tomas Johansson

Hökås Liagärde gård

511 98 HYSSNA

utses till ny ordförande från och med den 1 februari 2018.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

§ 19/2018

Anmälan av nya delegationsbeslut
a)

Dnr 2017-365 255-3

Markupplåtelseavtal för elektrisk starkströmsledning, Håven 1:58.
b)
Avtalsrapport kommunledningskontoret, tillsvidareanställningar maj månad.
c)
Avtalsrapport kommunledningskontoret, tillsvidareanställningar juni månad
d)
Avtalsrapport kommunledningskontoret, tillsvidareanställningar augusti månad
e)
Avtalsrapport kommunledningskontoret, Tillsvidareanställningar september
månad
f)
Avtalsrapport kommunledningskontoret, Tillsvidareanställningar oktober månad
g)
Avtalsrapport kommunledningskontoret, Tillsvidareanställningar december
månad
h)

Dnr 2017-272 055-6

Upphandling av kommunens försäkringar - beslut om tilldelning
i)

Dnr 2017-340 255-6

Markavtal för fiber mellan Marks kommun och Björketorps fiber ekonomisk
förening
j)

Dnr 2017-399 108-8

Delegationsbeslut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål 4854-17
k)

Dnr 2017-413 059-1

Delegationsbeslut - Julklapp 2017
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(27)
Kommunstyrelsen
2018-01-24

_______________
§ 20/2018

Meddelanden
a)
Cirkulär 17:41 från Sveriges kommuner och landsting - Arbetsdomstolens
dom 2017 nr 47 om avsked av rektor som brutit mot interna regelverk m.m.
b)
Cirkulär 17:57 från Sveriges kommuner och landsting - En ny kommunallag
c)
Cirkulär 17:65 från Sveriges kommuner och landsting - Arbetsdomstolens
dom 2017 nr 61
d)
Cirkulär 17:70 från Sveriges kommuner och landsting - Politisk information i
skolan
e)
Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till kulturpolitiskt toppmöte
f)

Dnr 2017-3 106-6

Boråsregionen protokoll 2017-12-08
g)
Protokoll 2017-11-30 Spinnerskan i Mark AB
h)
Sammanträdesprotokoll 2017-12-05 Marks Fastighets AB
i)

Dnr 2017-6 107-24

Protokoll extra styrelsemöte 2017-11-30 Mark Kraftvärme AB
j)
Brev från handikapporganisationerna angående nya regler för föreningsbidrag
k)
Skrivelse från Vännåkra Kalvvik till kommunstyrelsen angående fiberutbyggnad
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

