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Kommunstyrelsen
2019-06-19

Plats och tid

Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan
17.00-17.45

Beslutande
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Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Anita Lomander
Christopher Thorsson
Leif Sternfeldt ej §§ 138
Gisella Olsson tjänstgör för Leif Sternfeldt §§ 138
Stefan Brunander
Lena Ferm Hansson
Niklas Herneryd
Tomas Johansson
Tomas Ekberg
Ann Iberius-Orrvik tjänstgör för Anders Lindahl
Mattias Krantz
Glenn Glansin
Arthur Thiry
Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell
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Ej tjänstgörande ersättare
Jessica Rodén
Efkan Üstündag
Arvid Eklund
Pontus Johansson
Gisella Olsson §§ 134–137, 139
Lennart Svensson
Jarl Krüger
Karin Jageby

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Maria Sivedal, utredare §§ 134
Karin Hydén, ekonomichef §§ 136
Kristian Johansson, ekonom §§ 137

Utdragsbestyrkande
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2019-06-19

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Tomas Johansson
Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 1 juli 2019

Underskrifter Sekreterare

§§ 133–139
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 §§ 133-139

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Datum för anslags
uppsättande

2019-07-02

Datum för anslags
nedtagande

2019-07-24

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 133

Färdtjänst i Marks kommun

§ 134

Boende i Fritsla för ensamkommande ungdomar

§ 135

Måltidspris för personal – förtydligande

§ 136

Renovering av Hedbo akvedukt – begäran av igångsättningstillstånd

§ 137

Godkännande av exploateringsavtal till detaljplan för Sätila 3:32

§ 138

Förslag till markanvisningsavtal mellan Marks kommun och
APK Fastigheter AB

§ 139

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133/2019

Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Följande ärende tillförs ärendelistan:
- Förslag till markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK Fastigheter
AB.

Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) föreslår att följande ärenden läggs till ärendelistan:
- Förslag till markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK Fastigheter
AB.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134/2019

Dnr 2019–32 736

Färdtjänst i Marks kommun
Kommunstyrelsens beslut
Avtalet om färdtjänst med Västtrafik AB sägs upp för omförhandling. Syftet
med omförhandlingen är att avtalet förlängs med 1 år från 2020-07-01.
Inom ramen för avtalet undersöks möjligheten att göra kvalitativa
förbättringar.
Reservation
Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Marks kommun har ett avtal med Västtrafik AB angående upphandling av anropsstyrd
trafik m m som gäller från och med 1 juli 2017. Avtalet gäller till och med den 30 juni
2020 och förlängs därefter automatiskt med tre år i sänder, om inte någon av parterna
säger upp avtalet tolv månader före avtalstidens slut.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlar ärendet den 11 juni 2019 § 175 och
föreslår följande:
Avtalet om färdtjänst med Västtrafik AB sägs upp för omförhandling.
Syftet med omförhandlingen är att avtalet förlängs med 1 år från 2020-07-01.
Inom ramen för avtalet undersöks möjligheten att göra kvalitativa
förbättringar.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lars-Inge Andersson (KD) yrkar att avtalet med Västtrafik sägs upp utan förbehåll.
Niklas Herneryd (L) med instämmande från Peter Landgren (S), Anita Lomander (S),
Lena Ferm Hansson (C), Arthur Thiry (V) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag eller
Lars-Inge Anderssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Reservation
Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till
Kommunledningskontoret
Västtrafik
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135/2019

Dnr 2018–555 270

Boende i Fritsla för ensamkommande ungdomar
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommundirektören får i uppdrag att efter den 1 juli 2019 fortsatt ordna
boende för de ensamkommande ungdomar som fram tills nu har bott på
kommunens boende i Fritsla och som befinner sig i asylprocessen och studerar på gymnasieskolan. Kommundirektören har att återrapportera till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast under september 2019.
3. Finansiering sker genom det tillfälliga kommunbidrag som Migrationsverket har utbetalat till de kommuner som låter ensamkommande unga bo
kvar under sin asylprocess.
4. Avstämning av kostnader och intäkter avseende de ensamkommande sker i
delårsrapporten.

Ärendet
Kommunstyrelsen har den 28 november 2018 § 154 fattat beslut att boendet för
ensamkommande asylsökande i Fritsla ska gälla fram till och med den 30 juni. Boendet
startades i januari 2018. Kommunens kontrakt med fastighetsägaren går ut den 30
augusti. Innan kontraktet går ut ska fastigheten tömmas och städas.

Ärendets behandling
Den 8 maj 2019 § 128 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdrar åt
kommundirektören att ta fram ett förslag på boendelösning för de personer som
bedriver studier och som bor på boendet i Fritsla. Förslaget ska bejaka
likställighetsprincipen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat den 19 juni § 179 och föreslår följande:
- Informationen noteras.
- Kommundirektören får i uppdrag att efter den 1 juli 2019 fortsatt ordna
boende för de ensamkommande ungdomar som fram tills nu har bott på
kommunens boende i Fritsla och som befinner sig i asylprocessen och studerar på gymnasieskolan. Kommundirektören har att återrapportera till
kommunstyrelsens arbetsutskott senast under september 2019.
- Finansiering sker genom det tillfälliga kommunbidrag som Migrationsverket
har utbetalat till de kommuner som låter ensamkommande unga bo kvar
under sin asylprocess.
- Avstämning av kostnader och intäkter avseende de ensamkommande sker i
delårsrapporten.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Mats Lilienberg redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson (C) med instämmande av Tomas Ekberg (M),
Niklas Herneryd (L) och Peter Landgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beslutet expedieras till
Kommunledningskontoret
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136/2019

Dnr 2019–513 020

Måltidspris för personal – förtydligande
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2015, § 63, upphävs i den del som
avser personalpriser för personalmåltider. Beslutet om priset för pedagogiska måltider kvarstår.
2. Priset för personalmåltider för anställda av Marks kommun knyts till det
pris som kommunfullmäktige beslutar om i taxa för måltid vid kommunens
restauranger för extern gäst.
3. Kommundirektören uppdras att genomföra den utvärdering av pedagogiska måltider som kommunstyrelsen beslutade om år 2015.
4. Återrapportering senast december år 2019.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 211, om måltidtaxa vid
äldreboendenas restauranger för extern gäst – ej pensionär. Ett förtydligande behöver
göras om att i begreppet extern gäst avses även personer anställda av Marks kommun.
Måltidskostnad för personalmåltid för anställda i Marks kommun fastställs av
kommunstyrelsen efter beslut i fullmäktige år 2007. Kommunstyrelsen beslutade
senast om måltidspriser för personalmåltider och priset för pedagogiska måltider den
29 april 2015, § 63. Priset för personalmåltider i Marks kommun fastställdes till 50
kronor inklusive mervärdesskatt förutom vid Club Senior, Rönnäng, där priset
fastställdes till 65 kronor inklusive mervärdesskatt.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 juni 2019 § 180 och föreslår
följande:
- Kommunstyrelsens beslut den 29 april 2015, § 63, upphävs i den del som
avser personalpriser för personalmåltider. Beslutet om priset för pedagogiska
måltider kvarstår.
- Priset för personalmåltider för anställda av Marks kommun knyts till det pris
som kommunfullmäktige beslutar om i taxa för måltid vid kommunens
restauranger för extern gäst.
- Kommundirektören uppdras att genomföra den utvärdering av pedagogiska
måltider som kommunstyrelsen beslutade om år 2015.
- Återrapportering senast december år 2019.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och
finner att så sker.
Beslutet expedieras till
Kommunledningskontoret
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137/2019

Dnr 2019–440 354

Renovering av Hedbo akvedukt – begäran om igångsättningstillstånd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd för projektet Renovering av Hedbo akvedukt.

Ärendet
Investeringsprojektet renovering av Hedbo akvedukt syftar till att säkerställa att spillvatten från nordvästra Mark når Skene avloppsreningsverk utan risk för läckor i eller
omkring Skrålabäcken.
Befintlig spillvattenledning med dimension 400 mm går över en ravin via en rörbro, en
så kallad akvedukt, vidare till Skene reningsverk. Akvedukten är en över 40 år gammal
stålkonstruktion och besiktningar har visat på stora rostangrepp och har dömts ut för
fortsatt drift. I samband med arbetet anpassas även ledningens dimension och kapacitet som en framtidssäkring.
Projektet omfattar en ledningssträcka om ca 700 m som sammankopplar spillvatten
från nordvästra Mark via Sjuhäradsgatan fram till Skene reningsverk. Sträckan går över
åkermark och korsar en bäckravin, en väg och järnväg.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 juni § 178 och
föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att ge teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd
för projektet Renovering av Hedbo akvedukt.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag och
finner att så sker.
Beslutet expedieras till
Teknik- och servicenämnden
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138/2019

Dnr 2019–251 214

Godkännande av exploateringsavtal till detaljplan för Sätila 3:32
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att teckna exploateringsavtalet mellan Marks
Kommun och BIMAB Markexploatering AB med tillhörande bilagor för Sätila
3:32.
Jäv
Leif Sternfeldt (C) anmäler jäv.

Ärendet
BIMAB Markexploatering AB vill möjliggöra nya bostäder på sin fastighet Sätila 3:32
genom ny detaljplan som tagits fram. Ett exploateringsavtal har upprättats för att
reglera ansvarsfördelningen vid genomförandet av detaljplanen samt de kostnader som
genomförandet medför.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 19 juni 2019
§ 182 och föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att teckna exploateringsavtalet mellan Marks Kommun och
BIMAB Markexploatering AB med tillhörande bilagor.

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

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringsenheten
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139/2019

Dnr 2018–342 253

Förslag till markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK
Fastigheter AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslutet § 66/2019 från 2019-04-04 om markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av
Kråkered 1:17.
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK Fastigheter AB för del av Kråkered 1:17.

Ärendet
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK Fastigheter AB syftat till att i
samband med planläggning av området säkerställa lämpliga bostäder och utformning
av området.
I Kommunstyrelsens tidigare beslut § 66 2019 från 2019-04-04, gavs Interiörshuset i
Väst AB i stället för APK Fastigheter AB. Ett misstag har skett att exploatörens gamla
bolagsnamn stod i avtalet istället för nuvarande bolagsnamn.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni § 170 och
föreslår följande:
Kommunstyrelsen upphäver beslutet § 66/2019 från 2019-04-04 om markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och
APK Fastigheter AB för del av Kråkered 1:17.

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

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringsenheten
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

