
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(21) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2019-02-07 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet och Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, 

klockan 08:30-12:15  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg  

 L Niklas Herneryd 

 C Lena Ferm Hansson 

 M Tomas Johansson 

 KD Lars-Inge Andersson §§ 22–33 

 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson §§ 34–36 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande C Leif Sternfeldt kl 08.30-08.50 

 S Peter Landgren 

 M Tomas Ekberg 

 KD Elise Arnell 

   

  Tjänstemän 

  Lars Landrö, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Maria Sivedal, utredare §§ 23–26 

  Anna Holmén, planarkitekt §§ 23 

  Ann Höök, trafikingenjör §§ 26 

  Lars Jönsson, Enhetschef §§ 26 

  Magnus Palm, förvaltningschef §§ 27 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 27-30,33-34 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 27–35 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 31-32,34-35 

  Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 31–32, 34–35 

  
 

Utses att justera Tomas Johansson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 12 februari 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 22–36 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Lisa Dahlberg   

     

 Justerande    

  Tomas Johansson   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 22–36 

 
Sammanträdesdatum 2019-02-07 

 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-02-14 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-03-08 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                          Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 22 

  

Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och lämna § 23 

förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet  
och innehåll för brukarna  

  
Svar på medborgarförslag att Marks kommun skall begära av  § 24 

Vägverket att en bättre och säkrare avfart byggs från väg 41/    
Förläggarevägen mot Fritsla  

  
Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro och Assbergs  § 25 

raviners naturreservat  

  
Riktlinje för parkeringsbehov, parkeringsnorm § 26 

  
Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Marks kommun § 27 

  
Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning  § 28 

utökning Solvik och Hyssna 2:1  
  

Begäran om igångsättningstillstånd för lokal VA-ledningsnät och § 29 

GCM-väg Sätila-Hyssna  
  

Minskning och förlängning av borgen för tillfällig finansiering för § 30 
fiberutbyggnad- Torestorp fiber ekonomisk förening   

  
Svar på revisionsrapport- Granskning av kommunstyrelsens § 31 

uppsiktsplikt   
  

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  § 32 

  
Brist på information till kommunstyrelsens arbetsutskott § 33 

  
Diskussion om mål och vision § 34 

  
Diskussion om budgetanvisningar § 35 

  
Uppdrag till kommundirektören beträffande rekrytering av § 36 

förvaltningschef   
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 § 22/2019   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelista: 
- Brist på information till kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Uppdrag till kommundirektören beträffande rekrytering av förvaltningschef   
 

Dagens sammanträde 

Lars-Inge Andersson (KD) anmäler ett extra ärende: 
- Brist på information till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Tomas Johansson (M) anmäler ett extra ärende: 
- Uppdrag till kommundirektören beträffande rekrytering av förvaltnings-

chef. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om förändringarna kan antas och finner att så sker. 
________________ 

              
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(21) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2019-02-07 
 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
            § 23/2019 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 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att i samråd med 
brukarorganisationer arbeta vidare med uppdraget att lämna förslag på hur 
LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för brukarna.  
 
Förslagen som socialnämnden arbetar vidare med, ska prioriteras med  
utgångspunkt i den enskilde individens behov och vara en del i budgetarbetet 
för socialnämnden.  
 
Kommunfullmäktige förklarar socialnämndens arbete med utredningen för av-
slutat. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att utreda och återkomma med för-
slag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för bru-
karna (KF § 153/2016).  

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas, 
vilket socialnämnden den 5 februari 2018, § 7, beslutat att översända till kommunfull-
mäktige.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 december 
2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 22 augusti 2018, § 
145. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 september 2018, § 170, 
att ärendet återremitteras till kommunala funktionshinderrådet för eventuella 
synpunkter med svar senast den 31 december 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att bordlägga ärendet på sitt sam-
manträde den 16 januari § 12. 

Dagens sammanträde 

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut  

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande yrkande: 

Kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att i samråd med 
brukarorganisationer arbeta vidare med uppdraget att lämna förslag på hur LSS-verk-

samheten kan utvecklas avseende kvalitet och innehåll för brukarna.  
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Förslagen som socialnämnden arbetar vidare med, ska prioriteras med  

utgångspunkt i den enskilde individens behov och vara en del i budgetarbetet för soci-

alnämnden.  
 

Kommunfullmäktige förklarar socialnämndens arbete med utredningen för avslutat. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) yrkande och 
finner att så sker 
____________ 
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           § 24/2019 Dnr 2018–360 311 
 

Svar på medborgarförslag att Marks kommun skall begära av  
Vägverket att en bättre och säkrare avfart byggs från Väg 41 Förläg-
garevägen mot Fritsla 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till  
Trafikverket i syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 41 i samband 
med avfarten mot Fritsla. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 
 

Ärendet 

I ett medborgarförslag, inkommit den 29 juni 2018, föreslås att Marks kommun ska 
begära av Vägverket att en bättre och säkrare avfart byggs från väg 41/Förläggarevä-
gen mot Fritsla.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till Trafikverket i 
syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 41 i samband med avfarten mot 
Fritsla. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

 
Marks kommun översänder medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till Trafikverket i 
syfte att uppmärksamma trafiksäkerheten på väg 41 i samband med avfarten mot 
Fritsla. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Förslaget antas. 
____________ 
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            § 25/2019 Dnr 2017-88 82 
 

Motion om naturstig utmed Viskan mellan Näringsbro och Assbergs 
raviners naturreservat 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom projektet bedöms inte kunna 
genomföras fullt ut samt höga kostnader för att färdigställa 
 

Ärendet 

Ulf Dahlberg (S) har den 20 februari 2017 lämnat in en motion som föreslår att Marks 
kommun anlägger en naturstig utmed Viskan från Näringsbro till Assberg raviners na-
turreservat. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom projektet bedöms inte kunna genomfö-
ras fullt ut samt höga kostnader för att färdigställa.   

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

            Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 

Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom projektet bedöms inte kunna genomfö-
ras fullt ut samt höga kostnader för att färdigställa.   

            Förslaget antas. 
 

______________ 
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            § 26/2019 Dnr 2017–248 514 

Riktlinje för parkeringsbehov, parkeringsnorm 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget till riktlinje för parke-
ringsbehov till de kommunala råden i Marks kommun för yttrande. 
 
 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till en ny riktlinje för parkeringsbe-
hov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm, för antagande. Nu gällande 
parkeringsnorm för Marks kommun är antagen av kommunfullmäktige 26 juni 1993 
och ska upphävas.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm antas 
i enlighet med framlagt förslag. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Parkeringsnorm antagen 29 juni 1993 upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

            Planarkitekt Lars Jönsson och Trafikingenjör Ann Höök redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg yrkar att förslaget till riktlinje för parkeringsbehov ska remitteras till de 

kommunala råden i Marks kommun för yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande 
och finner att så sker. 

Expedieras till  

Alla kommunala råd i Marks kommun 
            ______________ 
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           § 27/2019 Dnr 2018–659 303 

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Vatten- och avloppsplan för Marks kommun fastställs. 
 
2. Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att revidering av planen sam-

ordnas med aktualitetsprövningen av översiktsplanen som sker varje man-
datperiod. 

 

Ärendet 

För att möta nutida och framtida utmaningar på ett systematiskt och långsik-
tigt hållbart sätt har ett förslag till Vatten- och avloppsplan för Marks kommun 
tagits fram. Förslaget utgår ifrån Vatten- och avloppsförsörjningsplanen som 
beslutades 2009. Planen består av fem delar; VA-översikt, VA-policy, VA-ut-
byggnad, plan för enskilt VA och åtgärdsplan. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Vatten- och avloppsplan för Marks kommun fastställs. 
 
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att revidering av planen samordnas 
med aktualitetsprövningen av översiktsplanen som sker varje mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

            Förvaltningschef Magnus Palm redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:          

Vatten- och avloppsplan för Marks kommun fastställs. 

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att revidering av planen samordnas med 

aktualitetsprövningen av översiktsplanen som sker varje mandatperiod. 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

            Förslaget antas 
            ______________ 
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            § 28/2019 Dnr 2018–500 303 

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning-utök-
ning Solvik och Hyssna 2:1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och spillvat-
ten i omvandlingsområde Solvik och verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten i exploateringsområde Hyssna 2:1 daterade 2018-08-22 fastställs. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2018, §101, samtliga verksamhetsområ-
den för vatten, spillvatten och dagvatten i Marks kommun. 

Sedan beslutet fattades har kommunen byggt ut vatten- och avloppsnätet till Solvik 
och Hyssna 2:1. 

Teknik- och servicenämnden har i beslut §75/2018 föreslagit en utökning med verk-
samhetsområde för vatten och spillvatten i omvandlingsområdet Solvik och verksam-
hetsområde för vatten, spill- och dagvatten i exploateringsområdet Hyssna 2:1, se bi-
fogade kartor.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och spillvatten i om-
vandlingsområde Solvik och verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i ex-
ploateringsområde Hyssna 2:1 daterade 2018-08-22 fastställs. 

Dagens sammanträde 

            Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för vatten och spillvatten i om-
vandlingsområde Solvik och verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i ex-
ploateringsområde Hyssna 2:1 daterade 2018-08-22 fastställs. 

         
            Förslaget antas 
            ______________ 
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            § 29/2019 Dnr 2019–5 042 

Begäran om igångsättningstillstånd för lokal VA-ledningsnät och 
GCM-väg Sätila-Hyssna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden  
igångsättningstillstånd för följande projekt: 
 
Projektnummer och projektnamn för delprojekt inom projektet:  
 
Utbyggnad lokala VA-nät Byggstart år Beslutad budget 2019–2022 (tkr) 
13549 Sjödal (södra) 2018 7 800 
13553 Sjödal (norra) Öresjö 2018 8 900 
13542 Hägnen/Ubbhult- 
lokalnät                                2018 25 400 
13541 Bonared/Hyssna handel-  
lokalnät                                2019 15 100 
13550 Almered lokalnät 2019 10 000 
13740 Hajom ÖFL och-  
lokalnät                    2020 13 515 
13551 Hjorttorp lokalnät 2020 4 730 
13705 Vännåkra ÖFL 2020 5 680 
13538 Vännåkra lokalnät 2020 6 600 
13741 Stjärnhult/Balltjärn-  
ÖFL                                       2020 12 150 
13539 Stjärnhult/Balltjärn 
 lokalnät                     2021 6 500 
Summa utbyggnad lokala VA-nät  116 375  
 
Summa GCM-väg Sätila – Hyssna 2019 13 000 
 
Projekten följs upp i kommunens delårs- och årsrapporter samt genom 
löpande återkoppling av väsentliga händelser/avvikelser till kommunstyrel-
sens arbetsutskott. 
 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har begärt igångsättningstillstånd för projekt rörande lo-
kal VA-utbyggnad (lokalnät) i områden kopplade till pågående arbeten med överfö-
ringsledningar samt en GCM-väg som planeras att genomföras i samband med VA-ar-
beten på delar av sträckan Sätila-Hyssna. Projekten har en samlad budget på 129,4 
mnkr enligt kommunfullmäktiges budget för 2019–2022.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd 
för följande projekt: 

Projektnummer och projektnamn för delprojekt inom projektet:  
Utbyggnad lokala VA-nät Byggstart år Beslutad budget 2019–2022 (tkr) 

13549 Sjödal (södra) 2018 7 800 

13553 Sjödal (norra) Öresjö 2018 8 900 
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13542 Hägnen/Ubbhult lokalnät 2018 25 400 

13541 Bonared/Hyssna handel lokalnät 2019 15 100 

13550 Almered lokalnät  2019 10 000 
13740 Hajom ÖFL och lokalnät 2020 13 515 

13551 Hjorttorp lokalnät  2020 4 730 
13705 Vännåkra ÖFL  2020 5 680 

13538 Vännåkra lokalnät  2020 6 600 
13741 Stjärnhult/Balltjärn ÖFL 2020 12 150 

13539 Stjärnhult/Balltjärn lokalnät 2021 6 500 
 

Summa utbyggnad lokala VA-nät  116 375  

Summa GCM-väg Sätila – Hyssna 2019 13 000 
 

Projekten följs upp i kommunens delårs- och årsrapporter samt genom löpande åter-
koppling av väsentliga händelser/avvikelser till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Dagens sammanträde 

            Förvaltningschef Magnus Palm redogör för ärendet 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  
 

Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd 

för följande projekt: 
Projektnummer och projektnamn för delprojekt inom projektet:  

Utbyggnad lokala VA-nät  Byggstart år Beslutad budget 2019–2022 
(tkr) 

13549 Sjödal (södra)  2018 7 800 
13553 Sjödal (norra) Öresjö  2018 8 900 

13542 Hägnen/Ubbhult lokalnät 2018 25 400 

13541 Bonared/Hyssna handel lokalnät 2019 15 100 
13550 Almered lokalnät  2019 10 000 

13740 Hajom ÖFL och lokalnät 2020 13 515 
13551 Hjorttorp lokalnät  2020 4 730 

13705 Vännåkra ÖFL  2020 5 680 
13538 Vännåkra lokalnät  2020 6 600 

13741 Stjärnhult/Balltjärn ÖFL 2020 12 150 
13539 Stjärnhult/Balltjärn lokalnät 2021 6 500 

 

Summa utbyggnad lokala VA-nät  116 375  
Summa GCM-väg Sätila – Hyssna 2019 13 000 

 
Projekten följs upp i kommunens delårs- och årsrapporter samt genom löpande åter-

koppling av väsentliga händelser/avvikelser till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
         

            Förslaget antas 
            ______________ 
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            § 30/2019 Dnr 2017–191 045 

Minskning och förlängning av borgen för tillfällig finansiering för fi-
berutbyggnad- Torestorp fiber ekonomisk förening 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån 
som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sänks till 1 500 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2019-12-31. Om projektet försenas bemyndigas kommunchefen att 
vid behov förlänga bor-gensåtagande med upp till tre månader fram till 2020-
03-31.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektör bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
 

Ärendet 

I enlighet med KS §158/2017 har Marks kommun tecknat kommunal borgen till To-
restorp fiber ekonomisk förening om 7,1 mnkr. Enligt beslutet är borgen giltig till och 
med 2019-01-31 med möjlighet till 3 månaders förlängning av kommundirektören. 

För att veta hur projektet fortlöpt togs en kontakt med föreningen i januari 2019. Ord-
förande beskrev då att projektet är färdigt och föreningen har erhållit 80 procent av 
beviljat bidrag från Länsstyrelsen, resterande 20 procent utbetalas efter föreningens 
slutredovisning som planeras till april 2019. 

Föreningen har i samband med utbetalning av bidrag från Länsstyrelsen regleratmer-
parten av den skuld som kommunen borgat för och har per 2018-12-31 enbart en del-
vis utnyttjad checkkredit om knappt 1,5 mnkr kvar i väntan på den sista utbetalningen 
om 20 procent av det beviljade bidraget.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som av-
ser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen sänks till 1 500 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det att före-
ningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2019-12-
31. Om projektet försenas bemyndigas kommunchefen att vid behov förlänga bor-
gensåtagande med upp till tre månader fram till 2020-03-31.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommundirektör bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
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Dagens sammanträde 

            Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
Torestorp Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån 
som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sänks till 1 500 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2019-12-31. Om projektet försenas bemyndigas kommunchefen att 
vid behov förlänga bor-gensåtagande med upp till tre månader fram till 2020-
03-31.  
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommundirektör bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
         

            Förslaget antas 

Expedieras till  

Torestorp fiber ekonomisk förening 
            ______________ 
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             § 31/2019 Dnr 2018–506 168 

Svar på revisionsrapport-  Granskning av kommunstyrelsen upp-
siktsplikt 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen av kommunstyrelsens upp-
siktsplikt. 
 
Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtandet översänds som kommunens 
svar till revisorerna för Marks kommun. 

Ärendet 

Förtroendevalda revisorer i Marks kommun har gett PwC i uppdrag att granska om 
kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet är lag- och 
ändamålsenlig. Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommentar på granskningens 
iakttagelser senast den 31 mars 2019.    

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtandet översänds som kommunens svar till 
revisorerna för Marks kommun. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetskontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteutlåtandet översänds som kommunens svar till 
revisorerna för Marks kommun. 

Förslaget antas. 

 
________________ 
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           § 32/2019 Dnr 2019–30 012 

Riktlinjer för kommunstyrelsen uppsiktsplikt 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över verksamhet 
som bedrivs av övriga nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. 
Uppsiktsplikten innebär att övervaka att kommunens verksamhet bedrivs i 
enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, att lagar och förordningar efter-
levs och att medlen används effektivt. Kommunledningskontoret har tagit 
fram ett förslag på riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska utföra sin uppsikts-
plikt 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande är daterad den 17 januari 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetskontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Förslaget antas. 

 
________________ 
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             § 33/2019  

Brist på information till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Lars-Inge Andersson (KD) anser att arbetsutskottet inte har fått tillräcklig information 

om hur förvaltningen resonerat kring avgångsersättningar mm. till de tidigare che-

ferna för socialförvaltningen och bygg- och miljökontoret. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen noteras och finner att så sker. 

________________ 
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           § 34/2019  

Diskussion om mål och vision 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 
Kommunfullmäktige har beslutat att mål och vision för Marks ska gälla ytterli-
gare ett år. Det har pågått en diskussion om de nuvarande målen och vis-
ionen behöver omarbetas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet och olika sätt som det 
fortsatta arbetet skulle kunna bedrivas.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen noteras och finner att så sker. 

 
________________ 
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            § 35/2019  

Diskussion om budgetanvisningar  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

I budgetarbetet för Marks kommun lämnar kommunstyrelsen budgetanvisningar till 

nämnderna. Det har funnit önskemål att kommunstyrelsens arbetsutskott måste dis-

kuterar budgetanvisningarna för att ett eventuellt revidera dem. 
 

På dagens sammanträde presenterar förvaltningen ett förslag på vilka revideringar 
som kan göras av budgetanvisningar. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen noteras och finner att så sker. 

 
________________ 
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             § 36/2019 Dnr 2018–107 022 

Uppdrag till kommundirektören beträffande rekrytering av  
förvaltningschef 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att: 
1. Ta fram en rutin för rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef i vilken 

det skall finnas en tydlighet med hur referenstagning skall ske. 
2. Se över utformningen av anställningsavtal. 
3. Tillse att det finns tydliga arbetsbeskrivningar för förvaltningscheferna där 

det fastslås ansvarsområde och delegering. 
4. Ta fram en riktlinje gällande hantering av uppsägningar av och anmälan 

mot förvaltningschefer så det klart framgår hur kommunen agerar vid fel-
aktigt beteende och tvister. 

5. Ta fram en tidsplan för att säkerställa att de åtgärder som presenterades i 
revisionsrapporten gällande kommunens arbetsmiljöarbete genomförs. 

 

Ärendet 

Moderaterna och kristdemokraterna har på dagens sammanträde lämnat ett initiativä-

rende. Bakgrunden till ärendet är att kommunstyrelsens arbetsutskott idag har dele-

gation att anställa kommundirektör och förvaltningschef. För att säkerställa att  
kommunen rekryterar chefer som långsiktigt fungerar i sin roll föreslås att kommundi-

rektören får ett antal uppdrag. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) lämnar följande yrkande: 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att: 

- Ta fram en rutin för rekryteringsprocessen av ny förvaltningschef i vilken det skall 
finnas en tydlighet med hur referenstagning skall ske. 

- Se över utformningen av anställningsavtal. 

- Tillse att det finns tydliga arbetsbeskrivningar för förvaltningscheferna där det fast-
slås ansvarsområde och delegering. 

- Ta fram en riktlinje gällande hantering av uppsägningar av och anmälan mot för-
valtningschefer så det klart framgår hur kommunen agerar vid felaktigt beteende 

och tvister. 
 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en tidsplan för 
att säkerställa att de åtgärder som presenterades i revisionsrapporten gällande kom-

munens arbetsmiljöarbete genomförs. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet avslår eller bifaller Tomas Johanssons (M) 

yrkande och finner att yrkandet bifalles. 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet avslår eller bifaller Lisa Dahlbergs (S) yrkande 

och finner att yrkandet bifalles.  

________________ 
 


