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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 10.30-14.10
Paus klockan 12.00-13.00. Ajournering klockan 13.40-13.50.

Beslutande
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Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Anita Lomander
Christopher Thorsson
Leif Sternfeldt
Stefan Brunander
Lena Ferm Hansson
Niklas Herneryd
Tomas Johansson
Tomas Ekberg
Anders Lindahl
Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz §§ 140-145
Jarl Krüger tjänstgör för Mattias Krantz §§ 146-162
Glenn Glansin
Arthur Thiry
Elise Arnell
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Ej tjänstgörande ersättare
Gunnar Nilsson
Jessica Rodén
Efkan Üstündag
Arvid Eklund, klockan 10.30-12.00, §§ 140-145
Pontus Johansson, klockan 10.30-12.00 §§ 140-145
Gisella Olsson
Jessica Carlund, klockan 10.30-12.00 §§ 140-145
Jan Karlsson
Ann Iberius Orrvik
Pär-Erik Johansson, klockan 10.30-12.00 §§ 140-145
Elise Benjaminsson, klockan 10.30-12.00 §§ 140-145
Jarl Krüger §§ 140-145
Karin Jageby

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Mari Sandell Molander, förvaltningschef barn- och
utbildningsförvaltningen § 140
Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef § 140
Karin Hydén, ekonomichef §§ 141-142
Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 141-142
Utdragsbestyrkande
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Kristian Johansson, ekonom §§ 141-142, 145
Tomas Persson, ekonom §§ 142
Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 143-144
Sanna Nadj, exploateringsingenjör §§ 143-144
Monica Bergsten, miljöstrateg §§ 143-144
Anna Holmén, utredare §§ 146-147
Maria Sivedal, utredare §§ 148, 159
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 150-155
Maya Hultgren Saksi, kommunikations- och näringslivschef
§ 160

Utses att justera

Tomas Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna, den 16
september

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Justerandes sign

§ 140-163
Ellen Player Pellby

Lisa Dahlberg

Tomas Johansson

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

Kommunstyrelsen §§ 140-163

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Datum för anslags
uppsättande

2019-09-16

Datum för anslags
nedtagande

2019-10-08

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset i Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förslag på hur arbetet med barn och unga i riskzonen kan utvecklas avseende samarbete, kvalité och resursbehov

§ 140

Genomlysning av investeringsprojekt i Marks kommun

§ 141

Ekonomisk rapport för Marks kommun

§ 142

Antagande av skogsbruksplan för Marks kommun

§ 143

Svar på medborgarförslag om klimatomställningsplan

§ 144

Nya avgifter utifrån lagen om tobak och liknande produkter

§ 145

Motion om förenklat bygglov till solenergianläggningar (S)

§ 146

Motion om måltidsstrategi (C)

§ 147

Väg 156

§ 148

Årsredovisning 2018 – Sjuhärads samordningsförbund

§ 149

Svar på motion om fysisk aktivet på schemat varje skoldag i grundskolan (C)

§ 150

Revisionsreglemente för Marks kommun

§ 151

Justering av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB vad gäller drift
utan vinstsyfte

§ 152

Svar på medborgarförslag om arbetsgrupp som utgör ett extra bollplank för kommande beslut och kommunala investeringar

§ 153

Samverkan beträffande patientnämndsverksamhet i Västra
Götalandsregionen

§ 154

Avtalssamverkan med Bollebygds kommun om GIS-tjänster

§ 155

Tertialrapport 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

§ 156

Länsstyrelsens uppföljning av miljönämnden

§ 157

Svar på medborgarförslag om badhuset Kaskad

§ 158

Svar på medborgförslag om det kommunala aktivitetsansvaret

§ 159

Sponsoravtal mellan Marks kommun och Marbo Basket

§ 160

Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning

§ 161

Anmälan av delegationsbeslut

§ 162

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Justerandes sign

§ 163

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 140/2019

Dnr 2019–88 750

Förslag på hur arbetet med barn och unga i riskzonen kan utvecklas
avseende samarbete, kvalité och resursbehov
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (KF 2016-11-24
§ 153) att, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden, utreda och återkomma med förslag på hur arbetet med barn
och unga i riskzonen kan utvecklas avseende samarbete, kvalité och resursbehov.
Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (SN 2016-12-12 § 167) att
genomföra en utredning och att inkomma med förslag på genomförande av
uppdrag.
Under 2017 utsåg den kommunala presidiegruppen och styrgruppen för det
gemensamma barn- och ungdomsarbetet en arbetsgrupp för utredningen.
Arbetsgruppen har bestått av följande representanter; verksamhetschef för
elevhälsa, enhetschef för individ- och familje-omsorgen samt en av
kommunens folkhälsosamordnare.
Arbetsgruppen började med att definiera målgruppen utifrån åldersindelning.
Därefter kartlades vilka faktorer som leder till att barn riskerar att hamna i en
riskzon. När detta var klart så inventerades de befintliga stöd och insatser
som finns för barn och unga i Marks kommun. När detta gjordes bekräftade
det bilden av att tvärprofessionellt samarbete är av vikt och ett utvecklingsområde. Omvärldsanalys genomfördes med perspektivet hur samverkan pågår i andra kommuner. Utredningens är gjord utifrån kostnader, evidensbaserad praktik och förebyggande arbete.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bordlagt ärendet den 20 april 2019 § 91,
den 8 maj 2019 § 127, samt behandlat ärendet den 11 juni § 169 där
följande föreslås:
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort.

Dagens sammanträde
Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

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

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141/2019

Dnr 2018-493 29

Genomlysning investeringsprojekt i Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Informationen i rapporten noteras.
Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att:
- omgående, senast 30 oktober 2019, till kommunstyrelsen redovisa en
plan för hur nämnden kan förstärka förvaltningens kompetens,
organisation och processer avseende investeringsprojekten.
- Nämnden ska också som senast till den 30 oktober 2019 redovisa hur
arbetet kring planering och kommunikation kring bygginvesteringar och
reinvesteringar har förbättrats.
- Ta fram förslag till kommunstyrelsen på skriftliga riktlinjer för
Investeringsprojekten.
- Starta arbetet med att ta fram en byggprocess inklusive tekniska krav och
anvisningar för kommunens fastigheter.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Marks kommun har behov av att genomföra ett antal större bygginvesteringar
och reinvesteringar inom kommunen under perioden 2019 till 2028. Det är av
stor vikt att kommunen har en organisation och ett arbetssätt som kan möta
behoven. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt kommundirektören att utreda och kartlägga investeringsbehov, organisation och processer samt ge
förslag på förändringar och förbättringar. Till stöd för analysen har kommundirektören låtit göra en genomlysning av Marks kommuns investeringsprojekt.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat ärendet den 11 juni § 173 där
följande föreslås:
Informationen i rapporten noteras.
Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att:
- omgående, senast 30 oktober 2019, till kommunstyrelsen redovisa en
plan för hur nämnden kan förstärka förvaltningens kompetens,
organisation och processer avseende investeringsprojekten.
- Nämnden ska också som senast till den 30 oktober 2019 redovisa hur
arbetet kring planering och kommunikation kring bygginvesteringar och
reinvesteringar har förbättrats.
- Ta fram förslag till kommunstyrelsen på skriftliga riktlinjer för
Investeringsprojekten.
- Starta arbetet med att ta fram en byggprocess inklusive tekniska krav och
anvisningar för kommunens fastigheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Kommundirektör Mats Lilienberg redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till:
Teknik- och servicenämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142/2019

Ekonomisk rapport för Marks kommun
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 informerar om budgetförbrukning till och med
augusti månad för kommunstyrelsen samt nämnderna.
Ekonom Tomas Persson informerar o finansiell rapport per 2019-08-31.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen, och
finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143/2019

Dnr 2018–715 4331

Antagande av skogsbruksplan för Marks Kommun
Kommunstyrelsens beslut
Grön skogsbruksplan med blå målklassning giltig 2018–2027 antas enligt
teknik- och servicenämndens förslag.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har beslutat att överlämna till Kommunstyrelsen
grön skogsbruksplan med blå målklassning giltig 2018–2027 för antagande,
TSN § 121/2018.
Vid markinnehav över 20 hektar så krävs enligt lag en grön skogsbruksplan
som gäller tio år. Föregående plan gick ut 2017 och därför har ny plan tagits
fram. Kommunen äger 1869 hektar mark varav 1062 hektar är produktiv
skogsmark.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 3 april 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat ärendet den 11 juni § 172 där
följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att anta grön skogsbruksplan med blå målklassning giltig 2018–2027 enligt Teknik- och servicenämndens förslag.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till:
Teknik- och servicenämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 144/2019

Dnr 2019–289 403

Svar på medborgarförslag om klimatomställning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett svar till förslagsställaren om att planoch byggnadsnämnden håller på att ta fram en energi- och klimatplan.
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad 2019-03-28 som
svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Ärendet
Via medborgarförslag föreslås det att kommunen ska upprätta en klimatomställnings plan vars huvudsakliga syfte är att göra kommunen fossilfri
senast år 2030.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 mars 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat ärendet den 11 juni § 164 där
följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett svar till förslagsställaren om att planoch byggnadsnämnden håller på att ta fram en energi- och klimatplan.
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad 2019-03-28 som
svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

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

Expedieras till:
Förslagsställaren

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145/2019

Dnr 2019-467 806

Nya avgifter utifrån lagen om tobak och liknande produkter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter (LTLP). Tillståndsavgiften likställs med avgift för
serveringstillståndsansökningar men kvoteras till 70 % motsvarande 8 400 kr
per ansökan.
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Den 12 december 2018 beslutade Riksdagen om en lag om tobak och
liknande produkter, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).
Lagen trädde i kraft 1 juli 2019. En av nyheterna i och med lagen är tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Kommunerna gavs i samband med
införandet ett utökat tillsynsansvar jämfört med den tidigare lagstiftningen
inom området.
Socialnämnden har i § 54/2019 föreslagit att nya avgifter antas i Marks
kommun med anledning av den nya lagen. Nämnden föreslår att avgiften
likställs med avgifterna för serveringstillståndansökningar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 175 samt den 28 augusti 2019 § 195, där följande föreslås:
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om
to-bak och liknande produkter (LTLP). Tillståndsavgiften likställs med avgift
för serveringstillståndsansökningar men kvoteras till 70 % motsvarande 8 400
kr per ansökan.
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.
Detta beslut ersätter ksau § 175/2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till:
Socialnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146/2019

Dnr 2017-87 233

Motion om förenklat bygglov till solenergianläggningar (S)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionärens förslag till åtgärder är numera till stor del uppfyllda genom den
lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2018 om bygglovsbefrielse för
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.
Motionen anses härmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Ulf Dahlberg (S) har i en motion som kom in den 23 februari 2017 föreslagit
att Marks kommun ska underlätta för den som överväger att investera i solenergi genom att förenkla bygglovshanteringen och ta fram förenklade regler
kring bygglov för solenergianläggningar för en- och tvåbostadshus.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 176, där följande föreslås:
Motionärens förslag till åtgärder är numera till stor del uppfyllda genom den
lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2018 om bygglovsbefrielse för
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.
Motionen anses härmed besvarad.

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

Expedieras till:
Ulf Dahlberg (S)
Plan- och byggnadsnämnden
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 147/2019

Dnr 2016-354 460

Motion om måltidsstrategi (C)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner
arbeta fram lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer
för styrdokument.
Finansiering av framtagande av en måltidsstrategi får behandlas i det
kommande budgetarbetet.
Berörda beställande nämnder ska involveras i arbetet.
Motionen anses härmed bifallen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Pontus Johansson (C) har i en motion som kom in den 21 september 2016
föreslagit att Marks kommun ska arbeta fram en måltidsstrategi för
kommunens skolor och äldreboenden. Strategin ska klargöra hur maten som
serveras ska vara och upplevas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 177, där följande föreslås:
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner
arbeta fram lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer
för styrdokument.
Finansiering av framtagande av en måltidsstrategi får behandlas i det
kommande budgetarbetet.
Berörda beställande nämnder ska involveras i arbetet.
Motionen anses härmed bifallen.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

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

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

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Pontus Johansson (C)
Teknik- och servicenämnden
Äldreomsorgsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148/2019

Dnr 2019–529 311

Väg 156
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Marks kommun vill åstadkomma, och kommer arbeta för att; Väg 156 blir en
mötesseparerad 2+1väg, en förbifart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för
att förbättra säkerheten på och omkring väg 156 och för att korta restiden
Mark-Göteborg.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Väg 156 förbinder Marks kommun med Göteborgsregionen. Vägen behöver
rustas upp dels för att förbättra säkerheten och dels för att korta restiden för
de resenärer som trafikerar vägen.
För att tydliggöra för externa aktörer om kommunens intentioner för väg 156
kan det anses motiverat att kommunfullmäktige fattar ett beslut kring ärendet.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2019, §
174, där följande föreslås:
Marks kommun vill åstadkomma, och kommer arbeta för att; Väg 156 blir en
mötesseparerad 2+1väg, en förbifart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för
att förbättra säkerheten på och omkring väg 156 och för att korta restiden
Mark-Göteborg.

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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§ 149/2019

Dnr 2019-348 106

Årsredovisning 2018 – Sjuhärads samordningsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund för verksamhetsåret 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Sjuhärads samordningsförbund. Förbundets medlemmar
har att, var för sig, godkänna årsredovisningen och pröva frågan om styrelsen
ska beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 178, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund för verksamhetsåret 2018.
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till:
Sjuhärad samordningsförbund

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 150/2019

Dnr 2015–590 611

Svar på motion fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i
grundskolan (C)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden har att fortsatt arbeta för att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, både schemalagt
och på annat sätt under skoldagen.
Motionen anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Mikael Larsson (C) och Leif Sternfeldt (C) har i motion den 15 november 2015
föreslagit att alla elever i Marks kommuns grundskolor dagligen på schemat
ska erbjudas idrott eller annan fysisk aktivitet, som till exempel kan vara
utomhuslektioner, för att främja barn och ungdomars hälsa och öka den
fysiska aktiviteten.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden och med anledning av motionen har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en utredning om fysisk aktivitet, daterad den 7 april 2017.
Barn- och utbildningsnämnden har den 10 maj 2017, § 45, föreslagit att
Kommunfullmäktige ska fatta följande beslut: Barn- och utbildningsnämnden
ställer sig positiv till motionens intentioner. I det framtida arbetet kan förslaget om schemalagd fysisk aktivitet på schemat varje dag prövas, men det
skulle troligen kräva ramtillskott. Motionen anses därmed besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden har samtidigt, § 45/2017, beslutat att ge
Förvaltningschefen i uppdrag att initiera en dialog med verksamheten kring
strukturerade insatser för att öka den fysiska aktiviteten under skoltid, utan
krav på utökad undervisningstid. Syftet ska vara att finna goda exempel och
arbetssätt som ökar den fysiska aktiviteten för olika åldrar och som kan spridas och implementeras brett i verksamheten.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2019, §
162, där följande föreslås:
Barn- och utbildningsnämnden har att fortsatt arbeta för att erbjuda alla
elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, både schemalagt
och på annat sätt under skoldagen.
Motionen anses därmed besvarad.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

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

Expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Mikael Larsson (C)
Leif Sternfeldt (C)

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 151/2019

Dnr 2019-480 003

Revisionsreglemente för Marks kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revisionsreglemente för Marks kommun ersätts med upprättat förslag.
Följande tillägg görs i 1 §: ”På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer/auktoriserade revisorer i aktiebolagen och stiftelserna med
granskningsrapporter respektive revisionsberättelser.”
Giltighetstiden för revisionsreglemente är tills vidare, men ska ses över vart
fjärde år.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Revisionsreglemente för Marks kommun antogs av kommunfullmäktige 2006
och en översyn görs nu av det på initiativ av kommunens revisorer.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 179, där följande föreslås:
Revisionsreglemente för Marks kommun ersätts med upprättat förslag.
Följande tillägg görs i 1 §: ”På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer/auktoriserade revisorer i aktiebolagen och stiftelserna
med granskningsrapporter respektive revisionsberättelser.”
Giltighetstiden för revisionsreglemente är tills vidare, men ska ses över vart
fjärde år.

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

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

Expedieras till:
Valda revisorer
Kommunens nämnder och bolag

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 152/2019

Dnr 2018-526 107

Justering av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB vad gäller drift
utan vinstsyfte
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB revideras enligt följande:
Ägaruppdraget ändras i fjärde stycket till att ange att Bolaget ska bedrivas utifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och ta hänsyn till det
övergripande målet om hållbar utveckling. Den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara
styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet
utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna
angivna i 2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.
Punkt 3.1 om ekonomiskt mål ändras på så sätt att det inte längre anges att
bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med
hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till
kommunens övergripande mål. I stället ska det endast anges att bolaget ska
drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital.
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige beslutade ändringarna av ägardirektivet
för Spinnerskan i Mark AB.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Ägardirektivet för Spinnerskan i Marks AB behöver justeras för att stämma
överens med vad bolagsordningen anger om att verksamheten ska bedrivas
utan vinstsyfte. Detta utifrån beslut av styrelsen för Spinnerskan i Mark AB
den 3 mars 2015, § 3, och den 11 juni 2019, § 46.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 180, där följande föreslås:
Ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB revideras enligt följande:
Ägaruppdraget ändras i fjärde stycket till att ange att Bolaget ska bedrivas
utifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och ta hänsyn till det
övergripande målet om hållbar utveckling. Den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara
styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet
utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna
angivna i 2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

Punkt 3.1 om ekonomiskt mål ändras på så sätt att det inte längre anges att
bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med
hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till
kommunens övergripande mål. I stället ska det endast anges att bolaget ska
drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital.
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige beslutade ändringarna av ägardirektivet
för Spinnerskan i Mark AB.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

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

Expedieras till:
Spinnerskan i Mark AB

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 153/2019

Dnr 2018-408 006

Svar på medborgarförslag om arbetsgrupp som utgör ett extra bollplank för kommande beslut och kommunala investeringar
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun har både kommunalt pensionärsråd och funktionshinderråd.
Därigenom kan kommunen höra både med äldre och personer med
funktionsvariation innan beslut fattas i verksamheten.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Ärendet
Ett medborgarförslag har den 7 juli 2018 lämnats in om att en arbetsgrupp
ska bildas som består av pensionärer och personer med handikapp. Arbetsgruppen ska ha till syfte att vara ett extra bollplank för kommande beslut och
kommunala investeringar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 181, där följande föreslås:
Marks kommun har både kommunalt pensionärsråd och funktionshinderråd.
Därigenom kan kommunen höra både med äldre och personer med
funktionsvariation innan beslut fattas i verksamheten.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

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

Expedieras till:
Förslagsställaren

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 154/2019

Dnr 2019-327 106

Samverkan beträffande patientnämndsverksamhet i Västra
Götalandsregionen
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun fortsätter samverkan med Västra Götalandsregionen vad
gäller patientnämndsverksamhet och tecknar avtal enligt upprättat förslag
från regionen.

Ärendet
Kommunen har sedan 1999 avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) om
samverkan beträffande patientnämndsverksamhet. Det bygger på att
kommunen enligt lag får överlåta sin skyldighet att tillhandahålla patientnämndsverksamhet till landstinget. VGR har nu sagt upp avtalet för att i
stället teckna ett nytt och uppdaterat avtal från den 1 januari 2020.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 182, där följande föreslås:
Marks kommun fortsätter samverkan med Västra Götalandsregionen vad
gäller patientnämndsverksamhet och tecknar avtal enligt upprättat förslag
från regionen.

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

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

Expedieras till:
Västra Götalandsregionen
Äldreomsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 155/2019

Dnr 2019-573 050

Avtalssamverkan med Bollebygds kommun om GIS-tjänster
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun ingår avtalssamverkan med Bollebygds kommun angående
GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.

Ärendet
Sedan 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun
om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan
kommun, så kallad avtalssamverkan. Mellan Marks och Bollebygds kommun
har fråga uppkommit om att ha avtalssamverkan gällande användning av
geografiskt informationssystem (GIS).

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 183, där följande föreslås:
Marks kommun ingår avtalssamverkan med Bollebygds kommun angående
GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.

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

Beslutsgång

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

Expedieras till:
Bollebygds kommun

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 156/2019

Dnr 2019-526 106

Tertialrapport 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per
första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Business Region Borås (BRB), Navet
science center, Medarbetarcentrum, och Närvårdskontoret Södra Älvsborg.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 184, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång

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

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 157/2019

Dnr 2019-572 400

Länsstyrelsens uppföljning av miljönämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet
Länsstyrelsen genomförde den 20 mars 2019 en uppföljning av miljöbalkstillsynen i Marks kommun.
Syftet med uppföljningen var att bedöma om den operativa tillsynen genomförs enligt miljöbalken och att de krav som anges i miljötillsynsförordningen
uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ tillsyn i hela
landet.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 185, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång

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

Expedieras till:
Miljönämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 158/2019

Dnr 2019-410 822

Svar på medborgarförslag om badhuset Kaskad
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun har genomfört en badutredning och kommer med utgångspunkt i den att rusta upp badhuset Kaskad.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Ärendet
Ett medborgarförslag har den 8 maj 2019 lämnats in om att Marks kommun
ska bygga till och bygga om badhuset Kaskad till en anläggning som är gjord
för framtiden. Det skulle bli en anläggning som uppskattas av alla och framförallt barnen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 186, där följande föreslås:
Marks kommun har genomfört en badutredning och kommer med utgångspunkt i den att rusta upp badhuset Kaskad.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Beslutsgång

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

Expedieras till:
Förslagsställaren

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 159/2019

Dnr 2017–479 754

Svar på medborgförslag om kommunala aktivitetsansvaret
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun har genomfört en badutredning och kommer med utgångspunkt i den att rusta upp badhuset Kaskad.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom 12 december 2017 föreslås att ungdomar
som går under det kommunala aktivitetsansvaret och är under 18 år ska få en
ersättning motsvarande studiebidrag då de praktiserar. Detta för att motivera
till en sysselsättning och motverka hemmasittande.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 juni 2019, §
163, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad
2019-05-14 som svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Tjänsteskrivelsen översänds till Boråsregionen för att bli en del av det pågående projektet om det kommunala aktivitetsansvaret.

Beslutsgång

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

Expedieras till:
Förslagsställaren
Boråsregionen

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 160/2019

Dnr 2019-482 807

Sponsoravtal mellan Marks kommun och Marbo Basket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2019/2020 med
300 000 kronor.
Kommundirektören får i uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för
sponsring samt underteckna avtalet för kommunens räkning.

Ärendet
Sedan 2006 har Marks kommun haft ett sponsoravtal (samarbetsavtal) med
basketklubben BK Marbo Basket kring marknadsföring av Marks kommun. Nuvarande avtal gäller för en period om tre år (spelår 2016/2017 - 2018/2019)
och löper ut i samband med att spelsäsongen 2018/2019 avslutas.
I ansökan daterad 2019-04-15 föreslår BK Marbo en förlängning av
samarbetsavtalet för säsongerna 2019-2022.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juli 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 187, samt den 28 augusti 2019, § 196, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2019/2020 med
300 000 kronor.
Kommundirektören får i uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för
sponsring samt underteckna avtalet för kommunens räkning.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

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

Expedieras till:
Marbo Basket

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 161/2019

Dnr 2019-112 003

Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens presidium ska ingå i en presidiegrupp för det
gemensamma barn- och ungdomsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0-20
år.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning
för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0-20 år enligt upprättat
förslag.

Ärendet
Folkhälsofrågorna har överförts till kommunstyrelsen och folkhälsosamordnartjänsterna ingår därmed inte längre i den kommunala styrgruppen
för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet 0-20 år enligt nuvarande
uppdragsbeskrivning. Beskrivningen behöver revideras för att korrekt belysa
myndighetstillhörigheten där kommunstyrelsen läggs till som ytterligare part.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019,
§ 191, där följande föreslås:
Kommunstyrelsens presidium ska ingå i en presidiegrupp för det
gemensamma barn- och ungdomsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0-20
år.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning
för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0-20 år enligt upprättat
förslag.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 162/2019

Anmälan av delegationsbeslut
A) Dnr 2019-247 055-1
Överlåtelse av avtal - fusionering till Visolit Sweden AB
B) Dnr

2019-378 261
2019-378 261
2019-334 261
2019-265 261
2019-443 255
2019-444 255
2019-445 255
2019-446 255
2019-324 261
2019-383 255
2019-187 261
2018-524 255
2019-242 253
2016-269 252
2019- 261
Anmälan av delegationsbeslut från mark- och exploatering avseende maj
Månad
C) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsvidareanställning, Månad
2019-04
D) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsvidareanställning, Månad
2019-05
E) Dnr 2019-385 005
Delegationsbeslut - Öxabäck Fiber ekonomisk förening för anslutning till närliggande fibernät
F) Dnr 2019-8 057-15
Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon
G) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsvidareanställning, Månad
2019-06
H) Dnr

2019-49 261
2018-359 245
2019-286 253
2018-338 253
2019-104 255
2019-360 332
2016-286 261
2019-518 261
2017-427 253
Anmälan av delegationsbeslut från mark- och exploatering avseende maj
månad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

I) Dnr 2019-226 025-4
Beslut om tjänsteförrättande kommundirektör
J) Dnr 2019-585 700-3
Delegationsbeslut i ärende om komplettering av överenskommelse om samarbete i Västra Götalandsregionen
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(36)
Kommunstyrelsen
2019-09-04

§ 163/2019

Meddelanden
A) Protokoll Marks kraftvärme 2019-06-13
B) Dnr 2019-59 303
Tsn § 42/2019 Mindre utökningar av verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

