SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Plats och tid

Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-16.10
Ajournerat kl. 11.40-13.00, 14.30-14.40,14.55-15.05

Beslutande

S
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C
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L

Övriga närvarande

M
M
M
SD
SD
V
KD

Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Anita Lomander
Christopher Thorsson
Leif Sternfeldt
Stefan Brunander
Lena Ferm Hansson
Niklas Herneryd kl. 10.00-15.00
Beslutsgång § 114-130
Tomas Johansson
Tomas Ekberg
Ann Iberius Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl
Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz
Glenn Glansin
Arthur Thiry
Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell

S
S
S
S
C
C
L
M
SD
V

Ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Nilsson
Jessica Rodén kl. 10.00-15.00
Efkan Üstündag
Arvid Eklund
Pontus Johansson
Gisella Olsson kl. 10.00-15.00
Jan Karlsson kl. 10.00-11.40
Pär-Erik Johansson kl. 10.00-15.00
Jarl Krüger
Karin Jageby kl.10.00-14.45
Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Roger Haglund, personalchef §§ 124
Karin Hydén, ekonomichef §§ 115-117
Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 117
Tomas Persson, ekonom §§ 115
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 118, 126
Anna Holmén, utredare §§ 119-120, 128
Maria Sivedal, utredare §§ 121,122,123
Marielle Neander, kommunjurist §§ 125
Leif Isberg, utvecklingsledare §§ 131

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Tomas Johansson
Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 14 juni

Underskrifter Sekreterare

§§ 114–131
Henrik Yrlid

Ordförande
Lisa Dahlberg
Justerande
Tomas Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

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

Kommunstyrelsen §§ 114–131

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Datum för anslags
uppsättande

2019-06-17

Datum för anslags
nedtagande

2019-07-09

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 114

Kommunstyrelsens månadsrapport

§ 115

Förslag till Budget 2020–2023 för kommunstyrelsen

§ 116

Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll

§ 117

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning

§ 118

Medborgarförslag om miljömärkt event

§ 119

Medborgarförslag om en broförbindelse Sätila sand till Änghagen

§ 120

Medborgarförslag – Idrottshall i Ubbhult

§ 121

Medborgarförslag – Konstgräsplan i Ubbhult

§ 122

Plan för att lösa bostadssituationen för de som står utanför
bostadsmarknaden

§ 123

Analys av satsning på utökat och förenklat friskvårdsbidrag för
anställda

§ 124

Årlig redovisning av dataskyddsarbetet

§ 125

Val av dataskyddsombud för kommunstyrelsen

§ 126

Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

§ 127

Tillgång till ambulans eller alternativ lösning

§ 128

Anmälan av delegationsbeslut

§ 129

Meddelanden

§ 130

Utbildning om krisberedskapsarbete

§ 131

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-06-05

§ 114/2019

Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
- Kommunstyrelsens månadsrapport
- Utbildning om krisberedskapsarbete

Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) föreslår att följande ärenden läggs till ärendelistan:
- Kommunstyrelsens månadsrapport
- Utbildning om krisberedskapsarbete

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner ändringar av
ärendelistan och finner att så sker.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 115/2019

Dnr

Kommunstyrelsens månadsrapport
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över kommunens övriga nämnder och bolag. För att kunna fullfölja sin uppsiktsplikt får kommunstyrelsen uppföljningar
om kommunens ekonomiska läge.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Tomas Persson redogör för ärendet och
bland att nämns om:
- Uppföljning av nämndernas ekonomiska utveckling för majmånad 2019
- Finansiell rapportering
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och finner att
så sker.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 116/2019

Dnr 2019–344 041

Förslag till budget 2020–2023 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Budget 2020–2023 för kommunstyrelsen samt taxor och avgifter för
2020-2023 godkänns och överlämnas till budgetberedningen för vidare
behandling.

Ärendet
Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram
förslag till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag
som budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till
budget för kommunens samlade verksamhet

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 § 138 och
föreslår följande:
Budget 2020–2023 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till budgetberedningen för vidare behandling.
Taxor och avgifter för 2020–2023 godkänns.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Ann Iberius Orrvik (M) lämnar följande yrkande:
- Budget 2020–2023 för kommunstyrelsen samt taxor och avgifter för
2020-2023 godkänns och överlämnas till budgetberedningen för vidare
behandling.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Ann Iberius Orrviks
(M) yrkande och finner att så sker.

Beslutet expedieras till
Ekonomienheten
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(25)
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2019-06-05

§ 117/2019

Dnr 2018–295 042

Uppföljning av nämnders och styrelsers internkontroll
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar valnämnden och Spinnerskan i Mark AB att
årligen göra en riskanalys och utifrån den bedöma om nämnden/styrelsen
har behov av internkontrollplan.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samband med
uppföljningen av den interna kontrollen 2019 redovisa resultatet av de
planerade aktiviteterna kopplade till risken att åtgärder inte görs vid korttidssjukfrånvaro samt risken att kommunen betalar anställdas privata
kostnader.

Ärendet
Enligt kommunallagen har respektive nämnd ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens verksamhetsområde. Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma ägardirektivet för bolagen ska nämnder och styrelser årligen rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska i sin
tur utvärdera den samlade interna kontrollen och vid behov aktualisera förbättringar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 §
139 och föreslår följande:
Kommunstyrelsen uppmanar valnämnden och Spinnerskan i Mark AB att årligen göra
en riskanalys och utifrån den bedöma om nämnden/styrelsen har behov av internkontrollplan.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samband med uppföljningen
av den interna kontrollen 2019 redovisa resultatet av de planerade aktiviteterna kopplade till risken att åtgärder inte görs vid korttidssjukfrånvaro samt risken att kommunen betalar anställdas privata kostnader.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till
Valnämnden
Spinnerskan i Mark AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118/2019

Dnr 2019–352 044

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningen för kommunstyrelsen
ersätts med upprättat förslag.
Tröskelvärdet som ska användas är tröskelvärdet enligt 5 kap 1 § LOU för
varor och tjänster.

Ärendet
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver ses över då en ny mandatperiod
har inletts och omorganisation dessutom har skett vid kommunledningskontoret med
helt nya enheter och befattningar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bordlagt ärendet den 24 april 2019 § 133.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019
§ 146 och föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningen för kommunstyrelsen
ersätts med upprättat förslag.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Leif Sternfeldt (C) yrkar på en ändring av delegationsordningen under avsnitt
B. Upphandling/inköp av varor, tjänster och entreprenader för kommunstyrelsen och nämndsövergripande:
- Tröskelvärdet som ska användas är tröskelvärdet enligt 5 kap 1 § LOU för
varor och tjänster.

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag och finner att så sker.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Leif Sternfeldts (C) ändringsyrkande och finner att så sker.

Beslutet expedieras till
Kommunledningskontoret
Samhällsutvecklingsenheten
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119/2019

Dnr 2018–289 400

Medborgarförslag om miljömärkt event
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, daterad den 17 april
2019, som svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Ärendet
I ett medborgarförslag, daterat den 23 maj 2018, föreslås att Marks kommun ska
verka för att alla event och arrangemang, till exempel Sommarfredagar, Mingla i Mark
etc., genomförs på ett miljömässigt hållbart sätt genom att kommunen ansluter sig till
”Miljömärkt event för kommun” via stiftelsen Håll Sverige rent.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj § 141 och
förslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, daterad den 17 april 2019,
som svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Dagens sammanträde
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.

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

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120/2019

Dnr 2018–284 336

Medborgarförslag om en broförbindelse Sätila sand till Änghagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad den 17 april
2019 som svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed
besvarat.

Ärendet
I ett medborgarförslag, daterat den 17 maj 2018, föreslås att Marks kommun ska
tillse att vandringsleden till Ramhulta Årenäs får en broförbindelse från båthamnen vid
Sätila sand till Änghagen (Smälteryds) naturreservat. I dag måste man gå från Sätila
sand via Smälteryd bro till Änghagen, vilket är en två kilometer lång sträcka på en
starkt trafikerad asfaltsväg.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019 §
142 och föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad den 17 april 2019 som
svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Dagens sammanträde
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.

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

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121/2019

Dnr 2018–252 821

Medborgarförslag – Idrottshall i Ubbhult
Kommunstyrelsens beslut
Frågan om idrottshall i Ubbhult är omhändertaget i kommunens planeringsprocess dels genom upprättat planprogram för Ubbhult dels via genomförd
förstudie.
Medborgarförslaget är därmed besvarat

Ärendet
I ett medborgarförslag, som inkom den 30 april 2018, föreslås att en idrottshall med
möjlighet till skolidrott och en plats för barn- och ungdomar att få möjlighet till meningsfull fritid byggs i anslutning till idrottsplatsen alternativt nära skolan.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019
§ 148 och föreslår följande:
Frågan om idrottshall i Ubbhult är omhändertaget i kommunens planeringsprocess
dels genom upprättat planprogram för Ubbhult dels via genomförd förstudie.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.

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

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Teknik- och servicenämnden
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122/2019

Dnr 2018–253 821

Medborgarförslag – Konstgräsplan i Ubbhult
Kommunstyrelsens beslut
På Kultur- och fritidsförvaltningen pågår en anläggningsutredning där fotbollsplaner ingår. Förslaget om eventuellt konstgräs i Ubbhult ingår i utredningen.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Ärendet
I ett medborgarförslag, som inkom den 7 maj 2018, föreslås att en konstgräsplan med
belysning anläggs på idrottsplatsen i Ubbhult. Det finns många aktiva fotbollsspelare i
bygden och det finns ingen konstgräsplan i närområdet.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019
§ 149 och föreslår följande:
På Kultur- och fritidsförvaltningen pågår en anläggningsutredning där fotbollsplaner ingår. Förslaget om eventuellt konstgräs i Ubbhult ingår i utredningen.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.

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

Beslutet expedieras till
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Teknik- och servicenämnden
___________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123/2019

Dnr 2019–341 231

Plan för att lösa bostadssituationen för de som står utanför
bostadsmarknaden
Kommunstyrelsens beslut
Bostadsförsörjningsprogrammet revideras och kompletteras med åtgärder
som ökar tillgången till bostäder för enskilda personer med speciella behov.
Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört.

Ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 september 2018, § 123,
att ta fram en plan för hur bostadssituationen ska lösas för dem som idag står utanför
den ordinarie bostadsmarknaden.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 29 april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj § 151 och föreslår
följande:
Bostadsförsörjningsprogrammet revideras och kompletteras med åtgärder som inkluderar bostäder med lägre boendekostnader och ökar tillgången till bostäder för enskilda personer med speciella behov.
Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Anita Lomander (S) yrkar bifall till förslaget.

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

Beslutet expedieras till
Kommundirektören
Samhällsutvecklingschefen
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(25)
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§ 124/2019

Dnr 2019–244 026

Analys av satsning på utökat och förenklat friskvårdsbidrag för
anställda 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar uppföljningen.
2. En ny uppföljning av utfallet för användning av friskvårdsbidrag under
2019 ska göras och redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2020.
3. Informationen i uppföljningen ska fördelas på kön, yrkeskategorier och
ålder.

Ärendet
I ärendet Åtgärder för att göra Marks kommun till en attraktiv arbetsgivare
samt skapa förutsättningar för att få ner sjuktalen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut fattade Kommunstyrelsen beslut den 6 december 2017 (§
192/2017) att ”en första uppföljning av de ekonomiska och personella effekterna av dessa åtgärder sker vid delårsbokslutet 2018 inför budget 2019”.
Vad gäller kostnader för företagshälsovård, friskvårdsbidrag och fritt kaffe/te,
har dessa analyserats tidigare och inkluderats i budgetarbetet. Så har även
skett gällande sjuktalets och frisktalets utveckling. Dock har inte friskvårdsbidraget kunnat analyseras förrän 2018 passerats så att vi kan se hela kalenderårets effekt visavi 2017.

Ärendets beredning
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterade den 5 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 maj 2019
§ 147 och föreslår följande:
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen.

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

Ledamöternas förslag till beslut
Christopher Thorsson (S) med instämmande från Arthur Thiry (V) yrkar att en
ny uppföljning av utfallet för användning av friskvårdsbidrag under 2019 ska
göras och redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2020.
Arthur Thiry (V) yrkar att informationen i uppföljningen ska fördelas på kön,
yrkeskategorier och ålder.

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och
finner att så sker.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(25)
Kommunstyrelsen
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Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Christopher Thorssons (S)
yrkande och finner att så sker.
Beslutsgång 3
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Arthur Thirys (V) yrkande och
finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 125/2019

Dnr

Årlig redovisning av dataskyddsarbetet
Kommunstyrelsens beslut
Den årliga redovisningen av dataskyddsarbetet noteras.

Ärendet
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dataskyddsförordningen följs. Kommunstyrelsen har utsett ett dataskyddsombud som bland annat har
till uppgift att informera och ge råd beträffande dataskyddsarbetet.
Enligt Marks kommuns riktlinjer för personuppgiftshantering ska kommunstyrelsens
dataskyddsombud årligen redovisa hur dataskyddsarbetet har fortgått.
Kommunjurist Marielle Neander har under våren 2019 fungerat varit dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Kommunjurist Marielle Neander redogör för den årliga redovisningen av
dataskyddsarbetet

Beslutsgång
Ordföranden frågar om den årliga redovisningen av dataskyddsarbetet kan noteras
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(25)
Kommunstyrelsen
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§ 126/2019

Dnr 2018–244 003

Val av nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud under perioden den 15 juni
– 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander.
Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 september 2019.

Ärendet
Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig inom kommunen ha ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har utsett ett tillfälligt dataskyddsombud fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. Rekryteringen är
nu klar och nytt beslut om dataskyddsombud behöver därför fattas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 154 och
föreslår följande:
Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud under perioden den 15 juni – 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander.
Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 september
2019.

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

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

Beslutet expedieras till
Matilda Johansson
Eva-Lena Julin Rydbo
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 127/2019

Dnr 2018–718 700

Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas.
Systemet finansieras inom äldreomsorgsnämnden och socialnämndens budgetramar.

Ärendet
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14
december 2018 beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Finansieringen gäller för fyra år (2020–2023).
För Marks kommun skulle detta innebära en årlig kostnad på ca 67 200 kr.
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i ledning och styrning av:
•
de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter.
•
stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.
•
nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyrningssystem.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 8 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlar ärendet den 5 juni 2019
§ 155 och föreslår följande:
SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas.
Systemet finansieras inom äldreomsorgsnämnden och socialnämndens budgetramar.

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

Beslutet expedieras till
Socialnämnden
Äldreomsorgsnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 128/2019

Dnr 2019–213 177

Tillgång till ambulans eller alternativ lösning
Kommunstyrelsens beslut
En informations-och utbildningsdag ska i närtid genomföras i Torestorp, som
ett testområde, tillsammans med SÄRF
På längre sikt ska ett koncept med inriktningen ”grannsamverkan för trygghet” utarbetas tillsammans med SÄRF.
Kommundirektörens uppdrag att, tillsammans med representanter från SÄS
och SÄRF, ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller alternativ
lösning ska utformas i Marks kommun anses härmed fullgjort

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2018, § 125, att kommundirektören får
i uppdrag att, tillsammans med representanter från Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF), ta fram ett förslag på hur till
gången till ambulans eller alternativ lösning ska utformas i Marks kommun.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 5 juni 2019 § 156 och föreslår följande:
På kort sikt ska en informations- och utbildningsdag genomföras i Torestorp
tillsammans med SÄRF.
På längre sikt ska ett koncept med inriktningen ”grannsamverkan för trygghet”
utarbetas tillsammans med SÄRF.
Kommundirektörens uppdrag att, tillsammans med representanter från SÄS och SÄRF,
ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller alternativ lösning ska utformas
i Marks kommun anses härmed fullgjort.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Dagens sammanträde
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson (C) lämnar följande ändringsyrkande:
En informations-och utbildningsdag ska i närtid genomföras i Torestorp, som ett
testområde, tillsammans med SÄRF.
På längre sikt ska ett koncept med inriktningen ”grannsamverkan för trygghet”
utarbetas tillsammans med SÄRF.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

Kommundirektörens uppdrag att, tillsammans med representanter från SÄS och SÄRF,
ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller alternativ lösning ska utformas i
Marks kommun anses härmed fullgjort.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lena Ferm Hanssons
(C) ändringsyrkande och finner att så sker.

Beslutet expedieras till
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Sjukhus
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 129/2019

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
a)

Dnr 2017–343 770

Delegationsbeslut om munhälsa och uppsökande tandvård
b)

Dnr

Upphandling Ipads/MacBooks inkl. tjänster
c)

Dnr 2019–425 049

Delegationsbeslut – Försäljning av aktier
d)

Dnr 2019–425 049

Delegationsbeslut – Inlösen av fondandelar
e)

Dnr 2019–421 105

Delegationsbeslut – Flaggning med regnbågsflaggan
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 130/2019

Meddelanden
a)
Protokoll Marks Fastighets AB 2019-05-14
b)
Protokoll Årsstämman Spinnerskan i Mark AB
c)
Protokoll Årsstämma Marks Fastighets AB
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(25)
Kommunstyrelsen
2019-06-05

§ 131/2019

Dnr 2019–177 168

Utbildning om krisberedskapsarbete
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Kommunstyrelsen har den 9 maj 2019 § 90 antagit en övnings- och utbildningsplan
som för arbetet med civilförsvar och krisledning. I planen ingår ett antal övningstillfällen där kommunstyrelsen utbildas om dessa frågor.

Dagens sammanträde
Utvecklingsledare Leif Isberg nämner bland annat följande:
- Allmän orientering inom krisberedskapen och legala grunder.
- Presentation av förslag till ny krisledningsplan för Marks kommun.
- Information om krisledningsnämndens roll vid samhällsstörning och
extraordinära händelser.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

