
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(29) 
 Kommunstyrelsen 
 2019-12-18 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-17.00. 
Paus klockan 10.30-11.00, 12.00-13.00, 14.50-15.10. Ajournering 
klockan 16.30-16.40.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren, klockan 08.30-16.00 §§ 210-227 
 S Jessica Rodén tjänstgör för Peter Landgren §§ 228-230 
 S Anita Lomander 
 S Christopher Thorsson 
 C Leif Sternfeldt 
 C Stefan Brunander 
 C Lena Ferm Hansson 
 L Niklas Herneryd 
 M Tomas Johansson 
 M  Tomas Ekberg 
 M Anders Lindahl 
 SD Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz 
 SD Glenn Glansin 
 V Arthur Thiry 
 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Elise Arnell 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Gunnar Nilsson 
 S Jessica Rodén §§ 210-227 
 S Arvid Eklund 
 C Gisella Olsson 
 C Jessica Carlund 
 L Jan Karlsson 
 M Ann Iberius Orrvik 
 M Pär-Erik Johansson 
 SD Lennart Svensson 
 SD Jarl Krüger 
 V Karin Jageby klockan 08.30-13.55, 14.30-17.00 
 KD Lars Inge Andersson 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör  
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 210-211, 218-225 
  Anna Holmén, utredare §§ 211 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 212, 226-228 
  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 212 
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  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 226-228 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 218-221 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 218 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§  
  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare §§ 218-221 
  Margit De Boer, tillgänglighetssamordnare §§ 218-221 
  Sara Lindeberg, folkhälsosamordnare §§ 218  
  Maria Sivedal, utredare §§ 223-224 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist § 225 
  Tomas Persson, ekonom §§ 228 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 1 januari 2020 
  
Underskrifter Sekreterare  §  210-230 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Tomas Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 210-230 
 
Sammanträdesdatum 2019-12-18 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-01-02 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2020-01-24 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 210 
  
Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar, 
byalag och organisationer 

§ 211 

  
Förslag till antagande av ny  
förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

§ 212 

  
Publicering av underliggande handlingar till sammanträden –  
senarelagt startdatum för nämnder och bolag  

§ 213 

  
Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse  § 214 
  
Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse  § 215 
  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens  
arbetsutskott (C)  

§ 216 

  
Initiativärende från Lena Ferm-Hansson (C), Christopher Thorsson 
(S) och Niklas Herneryd (L) kring ”Lev din dröm” 

§ 217 

  
Förslag till utredning inför nyetablering av Kinna resecentrum § 218 
  
Information om nulägesanalys Agenda 2030  § 219 
  
Information om nulägesanalys för folkhälsoarbetet § 220 
  
Information om nulägesanalys av tillgänglighets- 
arbetet i Marks kommun 

§ 221 

  
Uppsägning av samverkansavtal med Utväg Södra Älvsborg  § 222 
  
Uppsägning av avtal gällande samordnad flyktingmottagning Borås-
regionens Etableringscenter  

§ 223 

  
Förändrad beslutsprocess för förändringar i Hjälpmedelshandboken  § 224 
  
Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning  § 225 
  
Teknik- och servicenämndens återrapportering av uppdrag efter  
genomlysning av investeringsprojekt  

§ 226 

  
Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen  § 227 
  
Ekonomisk rapport för Marks kommun  § 228 
  
Anmälan av delegationsbeslut § 229 
  
Meddelanden § 230 
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§ 210/2019  

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande ärenden tillförs dagordningen: 
 
- Information om nulägesanalys Agenda 2030  
- Information om nulägesanalys för folkhälsoarbetet 
- Information om nulägesanalys av tillgänglighetsarbetet i Marks kommun 
- Uppsägning av samverkansavtal med Utväg Södra Älvsborg 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen: 
 
- Information om nulägesanalys Agenda 2030  
- Information om nulägesanalys för folkhälsoarbetet 
- Information om nulägesanalys av tillgänglighetsarbetet i Marks kommun 
- Uppsägning av samverkansavtal med Utväg Södra Älvsborg 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 211/2019 Dnr 2018-224 805  

Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar,  
byalag och organisationer 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendet 
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 
april 2018, § 85, att utreda det samlade föreningsstödet i kommunen. En  
rapport avseende Marks kommuns stöd till bidrags-berättigade föreningar,  
byalag och organisationer har tagits fram av företaget Utvärderingsringen AB.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 268, där följande föreslås: 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över och förbättra rutiner för 
dels hur debitering av övernattningar redovisas, dels hur de kommunala  
kostnaderna för de egna lokalerna och anläggningarna redovisas.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att se över de avtal som för närvarande 
finns med olika föreningar i kommunen för att säkerställa att förut- 
sättningarna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att upp-
fylla sin del av avtalet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag, med hörande av teknik- och  
servicenämnden och kommunstyrelsen, att se över rutinerna för hur  
redovisningen av föreningarnas hyresintäkter ska gå till och fungera på ett 
till-fredsställande sätt, i syfte att bland annat minska risken att betala dubbla 
bi-drag för samma lokal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur 
det kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokal- 
relaterade kontanta bidrag och lokalsubventioner är ett mer omfattande stöd 
än de verksamhetsrelaterade kontanta bidragen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över den fördelning som sker 
i dag mellan bidrag till kulturområdet respektive fritidsområdet och ta fram 
ett lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer för styr- 
dokument.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda och bedöma om motiven 
för skillnaden mellan subventioner i de kommunala lokalerna som  
administreras via lokalbokningen och stödet till föreningarna via lokal- och  
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anläggningsknutna bidrag till föreningar som hyr privata lokaler eller driver 
egna lokaler/anläggningar fortfarande är relevanta.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att öka digitaliseringen av sin  
administration avseende stöd till bidragsberättigade föreningar och  
organisationer. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utvärdera riktlinjerna för utvecklings-
peng för byalagen i Marks kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över rutinerna kring  
lönebidrag till föreningar samt ta fram riktlinjer. 
 
Nämndernas uppdrag ska återredovisas till kommunstyrelsen senast den 30 
november 2020.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer kring för  
bidrag som hanteras via trygghets- och säkerhetsrådet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillfråga föreningslivet om deras 
syn på hur stödet kan förbättras. 

Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Arthur Thiry (V) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens  
arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Arthur Thirys (V) förslag, och 
finner att kommunstyrelsen antar Arthur Thirys (V) förslag.  

________________ 
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§ 212/2019 Dnr 2019-700 170 

Förslag till antagande av ny förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunfullmäktige fastställer det förslag till ny förbundsordning med  
tillhörande reglementen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
_________________  ________________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har beslutat om 
ett nytt förslag till förbundsordning, med reglemente för direktionen och  
reglemente för revisionen. Förslaget ska fastställas i förbundets sex ägar- 
kommuner innan utgången av år 2019 för att kunna träda ikraft den 1 januari 
2020. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 269, där följande föreslås: 
 
Kommunfullmäktige fastställer det förslag till ny förbundsordning med  
tillhörande reglementen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  

Dagens sammanträde 
Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

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

Expedieras till: 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
Borås stad 
Bollebygds kommun  
Svenljunga kommun  
Tranemo kommun  
Ulricehamns kommun 
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________________ 
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§ 213/2019 Dnr 2019-65 00 

Publicering av underliggande handlingar till sammanträden –  
senarelagt startdatum för nämnder och bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att webbpublicering av underliggande handlingar i 
samband med att kallelser publiceras ska införas för alla nämnder och bolag 
från och med den 1 april 2020, om inte kommunstyrelsens utvärdering visar 
på annat. Detta beslut ersätter punkt 4 i kommunstyrelsens beslut § 92/2019. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2019, § 92, att webbpublicering av 
underliggande handlingar i samband med att kallelser publiceras ska införas 
för alla nämnder och bolag den 1 januari 2020, om inte kommunstyrelsens 
utvärdering visar på annat. 
 
Då en fastställd rutin för hur publiceringen ska ske och vad som behöver tas i 
beaktande inför detta inte är framtagen behöver beslutet om datum för  
publicering för nämnder och styrelsers underliggande handlingar skjutas fram. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 272, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att webbpublicering av underliggande handlingar i 
samband med att kallelser publiceras ska införas för alla nämnder och bolag 
från och med den 1 april 2020, om inte kommunstyrelsens utvärdering visar 
på annat. Detta beslut ersätter punkt 4 i kommunstyrelsens beslut § 92/2019.  

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

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

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och bolag 

________________ 
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§ 214/2019 Dnr 2019-228 046  

Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Fritsla Hockeyklubb beviljas 10 000 kronor för investering i sarg. 
Fritsla Ryttarförening beviljas 10 000 kronor för investering i ridbanan.  
Fritsla byalag beviljas 10 000 kronor för investeringar.  

Ärendet 
Ansökan om bidrag ur Birger och Maria Wingqvists stiftelse har under andra 
halvåret 2019 inkommit från följande verksamheter: 
 
Fritsla Hockeyklubb 
Fritsla Ryttarförening 
Fritsla byalag 
 
Bidragen beviljas vid två tillfällen per år, i juni och december. 

Ärendets behandling 
Arbetsgruppen för beredning av ansökningar ur Birger och Maria Wingqvists 
stiftelse har behandlat ärendet den 28 november 2019 och lämnat följande 
förslag till kommunstyrelsen: 
 
Fritsla Hockeyklubb beviljas 10 000 kronor för investering i sarg. 
Fritsla Ryttarförening beviljas 10 000 kronor för investering i ridbanan.  
Fritsla byalag beviljas 10 000 kronor för investeringar.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Fritsla Hockeyklubb beviljas 10 000 kronor för investering i sarg. 
Fritsla Ryttarförening beviljas 10 000 kronor för investering i ridbanan.  
Fritsla byalag beviljas 10 000 kronor för investeringar.  
 
Förslagen antas.   

Expedieras till: 
Birger och Maria Wingqvists stiftelse 
Fritsla Hockeyklubb 
Fritsla Ryttarförening 
Fritsla byalag 

________________ 
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§ 215/2019 Dnr 2019-135 046 

 Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hajoms IF beviljas 3000 kronor i bidrag 
Hönekullens dragspelare beviljas 10 000 kronor i bidrag 
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 9000 kronor i bidrag 
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 9000 kronor i bidrag.  

Ärendet 
Ansökan om bidrag ur Albert Perssons stiftelse har under 2019 inkommit från 
5 verksamheter.  

Ärendets behandling 
Arbetsgruppen för beredning av ansökningar ur Albert Perssons stiftelse har 
behandlat ärendet den 2 december 2019 och lämnat följande förslag till  
kommunstyrelsen:   
 
Hajoms IF beviljas 3000 kronor i bidrag 
Hönekullens dragspelare beviljas 10 000 kronor i bidrag 
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 9000 kronor i bidrag 
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 9000 kronor i bidrag.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Hajoms IF beviljas 3000 kronor i bidrag 
Hönekullens dragspelare beviljas 10 000 kronor i bidrag 
Hajoms Församlingshems Förening beviljas 9000 kronor i bidrag 
Hajoms Bygdegårdsförening beviljas 9000 kronor i bidrag.  
 
Förslagen antas.   

Expedieras till: 
Albert Perssons stiftelse 
Hajoms IF 
Hönekullens dragspelare 
Hajoms Församlingshems Förening 
Hajoms Bygdegårdsförening  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 13(29) 

 Kommunstyrelsen 
 2019-12-18 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 216/2019 Dnr 2019-837 101  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens  
arbetsutskott (C) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Leif Sternfeldt (C) entledigas från uppdraget som ersättare i kommun- 
styrelsens arbetsutskott från och med den 1 januari 2020. 
 
Till ny ersättare från och med den 1 januari 2020 utses: 
 
Stefan Brunander  Kärra 6 438 97 Rävlanda 

Ärendet 
Leif Sternfeldt (C) har i skrivelse den 26 november 2019 avsagt sig sitt upp-
drag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Vid fyllnadsval tillämpas förenklat förfarande. Partiet som den ledamot eller 
ersättare tillhör som ska ersättas lägger under sammanträdet fram förslag till 
ersättare.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen entledigar Leif Sternfeldt (C) från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 
1 januari 2020, och finner att så sker.  
 
Ordföranden tackar å kommunstyrelsens vägnar Leif Sternfeldt (C) för hans 
arbete.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm-Hansson (C) föreslår att 
 
Stefan Brunander  Kärra 6 438 97 Rävlanda 
 
utses till ny ersättare från och med den 1 januari 2020. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Lön- och ekonomiservice 
Leif Sternfeldt  
Stefan Brunander  
 

________________ 
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§ 217/2019 Dnr 2019-842 270 

Initiativärende från Lena Ferm-Hansson (C), Christopher Thorsson 
(S) och Niklas Herneryd (L) kring ”Lev din dröm”  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Samhällsutvecklingsenheten och näringslivskontoret får i uppdrag att genom-
föra ”Lev din dröm” i Mark, för att inventera fastigheter som saknar personer 
som är skrivna på adressen och kontakta fastighetsägare i syfte att ta reda på 
om huset används eller om det skulle kunna säljas eller hyras ut. 

Ärendet 
I en skrivelse den 5 december 2019 föreslår Lena Ferm-Hansson (C), 
Christopher Thorsson (S) och Niklas Herneryd (L) att projektet ”Lev din dröm” 
genomförs i Marks kommun, likt Falkenbergs kommun.  
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att samhällsutvecklingsenheten och näringslivskontoret 
får i uppdrag att genomföra ”Lev din dröm” i Mark, för att inventera  
fastigheter som saknar personer som är skrivna på adressen och kontakta 
fastighetsägare i syfte att ta reda på om huset används eller om det skulle 
kunna säljas eller hyras ut.  
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Samhällsutvecklingsenheten 
Näringslivskontoret  
 

________________ 
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§ 218/2019 Dnr 2019-818 537 

Förslag till utredning inför nyetablering av Kinna resecentrum 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beställer en utredning av ett nytt resecentrum i Kinna av 
Teknik- och servicenämnden. I uppdraget ingår att ansöka om statlig med- 
finansiering i april 2020 respektive ett färdigställande under år 2021. En över-
syn av möjligheten till samordning med eller införlivning av gångtunnel, 
cykelgarage och rastlokal i byggnaden ingår i uppdraget. 

Ärendet 
Marks kommun har av Västtrafik efterfrågat en upprustning och  
modernisering av Kinna resecentrum. Västtrafik anser att resandeprognoserna 
vid Kinna Resecentrum är för låga och därmed finns det inte underlag för 
Västra Götalandsregionen att investera i ett nytt resecentrum. 
 
Kommunen har själv möjlighet att investera i en nyetablering av resecentrum 
och kan i det fallet söka statlig medfinansiering för hälften av kostnaden. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 274, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen beställer en utredning av ett nytt resecentrum i Kinna av 
Teknik- och servicenämnden. I uppdraget ingår att ansöka om statlig med- 
finansiering i april 2020 respektive ett färdigställande under år 2021. En över-
syn av möjligheten till samordning med eller införlivning av gångtunnel, 
cykelgarage och rastlokal i byggnaden ingår i uppdraget.  

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.    
 
Expedieras till 
Teknik- och Servicenämnden 
________________ 
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§ 219/2019  

Information om nulägesanalys Agenda 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Malin Fridlund och tillgänglighetssamordnare Margit De 
Boer ger kommunstyrelsen information om nulägesanalys för Agenda 2030. 
En sammanfattning presenteras kring hur Marks kommun står i förhållande till 
de globala hållbarhetsmålen. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 220/2019  

Information om nulägesanalys för folkhälsoarbetet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Malin Fridlund och Sara Lindeberg ger kommunstyrelsen 
information om nulägesanalys för folkhälsoarbetet. Nulägesanalysen beskriver 
kommunens hälsoläge utifrån utvalda indikatorer samt ger rekommendationer 
för fortsatt arbete för att förbättra folkhälsan.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 221/2019  

Information om nulägesanalys av tillgänglighetsarbetet i Marks  
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Tillgänglighetssamordnare Margit De Boer ger kommunstyrelsen information 
om nulägesanalys för tillgänglighetsarbetet i Marks kommun. Nulägesanalysen 
beskriver hur tillgänglighetsarbetet är organiserat i kommunen och hur långt 
kommunen har kommit inom arbetets olika områden.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 222/2019 Dnr 2019-545 050  

Uppsägning av samverkansavtal med Utväg Södra Älvsborg  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen inte säger upp samverkansavtalet med Utväg Södra Älvs-
borg, utan avvaktar med att fatta beslut om utträde tills Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund skickat förslag på nytt samverkansavtal.  

Ärendet 
Socialnämnden behandlade internbudget 2019 med förslag på anpassningar 
den 10 december 2018, § 159. Socialnämnden beslutade för att anpassa 
verksamheten till beslutad ram år 2019 att bland annat samverkansavtal med 
Utväg Södra Älvsborg ska avslutas. I en skrivelse från socialförvaltningen som 
kom in den 27 juni 2019 har socialförvaltningen angett att avtalet är centralt  
tecknat av kommunstyrelsen, varför socialnämnden inte kan säga upp avtalet 
och ber kommunstyrelsen att verkställa socialnämndens beslut. 
 
Den 16 september 2019 beslutade äldreomsorgsnämnden, § 75, att nämnden 
inte avser, att inför 2020, vara medfinansiär av avtalet med verksamheten 
Utväg Södra Älvsborg utan förespråkar att kommunstyrelsen säger upp detta 
avtal.    

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 285, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen inte säger upp samverkansavtalet med Utväg Södra  
Älvsborg, utan avvaktar med att fatta beslut om utträde tills Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund skickat förslag på nytt samverkansavtal.  
 
Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Ekberg (M), Peter Landgren (S) och Anita Lomander (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Äldreomsorgsnämnden 
Socialnämnden 
________________ 
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§ 223/2019 Dnr 2018-446 109  

Uppsägning av avtal gällande samordnad flyktingmottagning Borås-
regionens Etableringscenter 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet gällande samordnad flykting-
mottagning genom Boråsregionens Etableringscenter från och med 1 januari 
2020. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_________________  ________________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2012, § 177, att teckna avtal 
med Borås kommun angående gemensam flyktingmottagning. I samband 
med att Marks kommun från den 1 januari 2020 bildar en samlad enhet för 
bland annat flyktingmottagning behöver avtalet sägas upp och uppdraget  
avslutas.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 277, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet gällande samordnad flykting-
mottagning genom Boråsregionens Etableringscenter från och med 1 januari 
2020.  
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.   
 
Expedieras till 
Boråsregionens Etableringscenter 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
________________ 
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§ 224/2019 Dnr 2019-721 106 

Förändrad beslutsprocess för förändringar i Hjälpmedelshand- 
boken 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förändrad beslutsprocess  
gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandboken. 
 
Marks kommun beslutar att förändringar i produktanvisningarna från och med 
1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör.  

Ärendet 
VästKom beslutade den 18 juni 2019 om förändringar i beslutsprocessen på 
kommunnivå när det gäller förändringar i Handbok för personligt förskrivna 
hjälpmedel. Beslutet översändes till Boråsregionen Sjuhärads kommunal- 
förbund, som beslutade den 27 september 2019 att rekommendera sina  
medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget till förändrad besluts- 
process. Medlemskommunernas beslut ska snarast meddelas Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 279, där följande föreslås: 
 
Marks kommun ställer sig bakom förslaget till förändrad beslutsprocess  
gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandboken. 
 
Marks kommun beslutar att förändringar i produktanvisningarna från och med 
1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör.  
 
Dagens sammanträde 
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.   
 
Expedieras till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Socialnämnden 

 

________________ 
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§ 225/2019 Dnr 2019-245 002  

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag 
att gälla från och med den 1 januari 2020.  
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att ”personalchef” ersätts med 
”HR-chef”. 
 
Ett tillägg görs under rubriken ”anmärkning” i nummer G 18: ”I samråd med 
berörda förvaltningschefer”. 
 
Kommunstyrelsen noterar att kapitel I samt J i delegationsordningen inte  
utgör delegationsbeslut utan är verkställighet. 

Ärendet 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver kontinuerligt ses över. 
Sedan ny delegationsordning antogs i juni 2019 har det framkommit behov av 
några revideringar.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 280, där följande föreslås: 
 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras enligt upprättat förslag 
att gälla från och med den 1 januari 2020.  
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att ”personalchef” ersätts med 
”HR-chef”.  
 
Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) föreslår följande tillägg under rubriken ”anmärkning” i 
nummer G 18: ”I samråd med berörda förvaltningschefer”.  
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar att kapitel I samt J i 
delegationsordningen inte utgör delegationsbeslut utan är verkställighet.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Tomas Johanssons 
(M) förslag, och finner att förslaget antas. 
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Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår ordförandens för-
slag, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan anta arbetsutskottets 
förslag, och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret 
Samhällsutvecklingsenheten 

 

________________ 
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§ 226/2019 Dnr 2018-493 29  

Teknik- och servicenämndens återrapportering av uppdrag efter  
genomlysning av investeringsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Teknik- och servicenämndens återrapportering noteras. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att komplettera och förtydliga åter-
rapporteringen till kommunstyrelsen avseende: 
 
• Avvikelser i organisation och roller jämfört med Tyréns rapport. 
• Finansiering av utökad organisation. 
• Samverkansentreprenader och behovet av resurser. 
• Teknisk beskrivning idrottshallar. 
• Beskrivning byggprocess. 
• Kommunikationsplan. 
 
Dessutom ska en riskanalys av investeringsprocessen redovisas.   
 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 1 mars 2020. 

Ärendet 
Marks kommun har gjort en genomlysning i syfte att analysera hur väl  
kommunen står rustad för att klara bygginvesteringar som ska genomföras 
under kommande 10-årsperiod. Kommunfullmäktige har tagit del av  
rapporten och gett i uppdrag till teknik- och servicenämnden att åter- 
rapportera status och planer för arbetet med att åtgärda brister som genom-
lysningen pekat på. Teknik- och servicenämnden har lämnat denna åter- 
rapportering i form av en utvecklingsplan för Lokalförsörjning och bygg- 
processer i Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 275, där följande föreslås: 
 
Teknik- och servicenämndens återrapportering noteras. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att komplettera och förtydliga åter-
rapporteringen till kommunstyrelsen avseende: 
 
• Avvikelser i organisation och roller jämfört med Tyréns rapport. 
• Finansiering av utökad organisation. 
• Samverkansentreprenader och behovet av resurser. 
• Teknisk beskrivning idrottshallar. 
• Beskrivning byggprocess. 
• Kommunikationsplan. 
 
Dessutom ska en riskanalys av investeringsprocessen redovisas.   
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Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 1 mars 2020. 

Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Teknik- och Servicenämnden 
 
________________ 
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§ 227/2019 Dnr 2019-435 010 

Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer riskanalysen. 
 
Kommunstyrelsen fastställer Nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen noterar kommundirektörens redovisning kring budget per 
enhet på kommunledningskontoret.    

Ärendet 
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. I enlighet med  
kommunens styrsystem fastställer fullmäktige uppdrag och resurser för de två 
kommande verksamhetsåren.  
 
I nämndplanen tydliggörs nämndens planering för genomförandet av full- 
mäktiges uppdrag. Planen utgör därmed den politiska beställningen till för-
valtningschefen (kommundirektören). Utifrån nämndplanen fastställer sedan 
förvaltningschefen i verksamhetsplanen hur de politiska besluten ska  
verkställas. 
 
Nämndplanen ska beslutas senast under december 2019. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 december 
2019, § 276, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen fastställer riskanalysen.  
 
Kommunstyrelsen fastställer nämndplan 2020-2021 för kommunstyrelsen, 
med tidigare diskuterade ändringar och kompletteringar. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund, kommundirektör Mats Lilienberg och 
ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, 
och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera kommundirektörens  
redovisning kring budget per enhet på kommunledningskontoret, och finner 
att så sker.  
________________ 
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§ 228/2019  

Ekonomisk rapport för Marks kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén ger kommunstyrelsen information om kommun- 
styrelsens budgetförbrukning till och med november månad.   
 
Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information om finansiell  
rapport per 2019-12-18.  
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 229/2019  

Anmälan av delegationsbeslut 
 
A) Dnr 2019-8 057-25 
 
Delegationsbeslut - inköp av leasingfordon  
 
B) Dnr 2019-715 021-18 
 
Lokalt kollektivavtal om medarbetares rätt att byta semesterdagstillägg mot 
extra semesterdagar 
 
C) 2019-839 109-2 
 
Begäran om handlingar avseende annonsering av kommuninformation 
 
D) Dnr 2014-105 250, 2019-834 255, 2019-803 255, 2019-767 344 
 
Anmälan av delegationsbeslut från samhällsutvecklingsenheten 
 
 
________________ 
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§ 230/2019  

Meddelanden 
 

A) Dnr 2019-85 00-34 
 
Skrivelse om gång- och cykelväg mellan Rydal och Kinna 
 
B) PM: Delårsbokslut 2019 samt revisionsrapport  
 
C) Bilaga till meddelande b - Delårsbokslut 2019 
 
D) Protokollsutdrag § 94 20191108 Delårsbokslut 2019 Mål och ekonomi 
 
E) Revisionsbedömning kring delårsbokslut 
 
F) Kallelse Direktionen 191206 med handlingar 
 
G) Protokoll extra styrelsemöte MKVAB 2019-11-27 
 
H) Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds delårsrapport  
 
________________ 
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