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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30 – 12.35 

Ajournering klockan 09.35-09.55, 12.10-12.20 

  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 S Jessica Rodén  

 S Anita Lomander 

 S Christopher Thorsson 

 C Leif Sternfeldt kl. 08.30-12.20 föredragningsdel §§ 3-22 

 C Pontus Johansson  tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) kl. 12.20-

12.35 

beslutsdel §§ 3-22 

 C Stefan Brunander 

 C Lena Ferm Hansson 

 L Niklas Herneryd 

 M Tomas Johansson ej §§ 4 

 M Ann Iberius-Orrvik tjänstgör för Tomas Johansson (M) §§ 4 

 M  Tomas Ekberg 

 M Anders Lindahl 

 SD Lennart Svensson tjänstgör för Mattias Krantz (SD) 

 SD Glenn Glansin 

 V Arthur Thiry 

 KD Elise Arnell 

   

   

Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 S Gunnar Nilsson kl. 08.30-12.10 föredragningsdel §§ 3-22 

 S Efkan Üstündag kl. 08.30-12.10 föredragningsdel §§ 3-22 

 S Arvid Eklund 

 C Pontus Johansson kl. 08.30-12.20 föredragninsdel §§ 3-22 

 C Gisella Olsson 

 C Jessica Carlund 

 M Ann Iberius Orrvik ej §§ 4 

 SD Jarl Krüger 

 V Karin Jageby 

 KD Lars Inge Andersson 

   

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör  

  Henrik Yrlid, nämndsekreterare 

  Per Olsson,  Tf. HR-chef §§ 4 

  Lars Landrö, kanslichef  

  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef §§ 5 

  Anna Holmén, Utredare §§ 6 

  Niklas Gusténius, enhetschef §§ 6 

  Rasmus Torngard, Förvaltningschef §§ 6 
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  Lars Jönsson, planarkitekt §§ 8 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 9-12 

  Tomas Persson, ekonom §§ 9-11 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 9-11 

  Marita Haglund, verksamhetcontroller §§ 9-11 

  Lena Arviddsson, redovisningschef §§ 9-11 

  Krister Näsström, digitaliseringschef §§ 10 

  Malin Johnson, ekonom §§ 9-11 

  Martin Bertilsson, upphandlingschef §§ 12 

  Maria Sivedal, utredare §§ 12 

  Camilla Olsson, näringslivshandläggare §§ 13 

  Victoria Bengtsson, enhetschef §§ 14-15 

  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare §§ 15 

Utses att justera Tomas Johansson och Tomas Ekberg 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 17 februari 2020 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 3-22 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande  §§ 3-22 

  Lisa Dahlberg   

     

     

 Justerande Tomas Johansson §§ 3,5-22 

     

     

 Justerande  §§ 4 

 Tomas Ekberg 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 3(35) 
 Kommunstyrelsen 

 2020-02-05 

  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsen §§ 3-22 
 

Sammanträdesdatum 2020-02-05 
 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2020-02-18 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-03-11 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 

Underskrift   

                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

 Förändring av ärendelistan § 3 
  
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 
18) 

§ 4 

  
Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun § 5 

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

§ 6 

  
Budget och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen,  
Sjuhärads kommunalförbund 

§ 7 

  
Riktlinjer för parkeringsbehov/ parkeringsnorm § 8 

  
Ändring av avgift för matdistribution 2020 § 9 

  
Ekonomisk rapport för Marks kommun § 10 

  
Revisionsrapport om grundläggande granskning av  
styrelser och nämnder verksamhetsåret 2018  

§ 11 

  
Färdtjänst i Marks kommun  § 12 

  
Medborgarförslag om att "Marks kommun funktionshinder" 
byter namn till "Marks kommun funktionsstöd"  

§ 13 

  
Förslag till kostnadsfördelning av skyddsåtgärder mellan 
Marks kommun och Ludvig Svensson AB 

§ 14 

  
Samverkansavtal mellan Marks kommun och Tjejjouren 
Väst 

§ 15 

  
Initiativärende om utredning av busslinje 100 § 16 
  
Initiativärende om rapportering av den ekonomiska läges-
bilden och tidplan för Lyckeskolan 

§ 17 

  
Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrel-
sens arbetsutskott (S) 

§ 18 

  
  Initiativärende om rent och tryggt i Marks kommun § 19 

  
Initiativärende om att sänka priset på lunch på älderboendenas § 20 
restauranger  

  
Anmälan av delegationsbeslut § 21 

  
Meddelanden § 22 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5(35) 
 Kommunstyrelsen 

 2020-02-05 

  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

            § 3/2020  

Förändring av ärendelistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Initiativärende om utredning av busslinje 100. 
- Initiativärende om rapportering av den ekonomiska lägesbilden och  

tidplan för Lyckeskolan. 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens  

arbetsutskott (S). 
- Initiativärende om rent och tryggt i Marks kommun. 
- Initiativärende om att sänka priset på lunch på äldreboendenas  

restauranger. 
 

Dagens sammanträde 

Ordförande föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Initiativärende om utredning av busslinje 100. 
- Initiativärende om rapportering av den ekonomiska lägesbilden och tidplan 

för Lyckeskolan. 
- Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens  

arbetsutskott (S). 
- Initiativärende om rent och tryggt i Marks kommun. 
- Initiativärende om att sänka priset på lunch på äldreboendenas  

restauranger. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunstyrelsen om ändringarna av ärendelistan kan an-
tas, och finner att så sker. 
 
________________ 
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§ 4/2020 Dnr. 2020-4 024 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 
18) antas, och gäller från och med den 1 mars 2020 med undantag att kap. 2 
§ 4 ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas redan från år ett med andra 
förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp årligen undantas från samordningen. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Jäv 
Tomas Johansson (M) anmäler jäv. 
 

Ärendet 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
antogs för första gången att gälla för nyvalda politiker i samband med valet 
2014. OPF-KL har i ett centralt avtal reviderats och förstärkts med  
bestämmelser om flera förmåner såsom omställningsinsatser, ekonomiskt 
omställningsstöd, ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och  
familjeskydd. För att dessa ska gälla ska de antas lokalt. Bestämmelserna  
gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.  
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i  
tidigare uppdrag inte omfattats av Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
(PBF), Pensionsreglemente för förtroendevalda (PRF) eller andra  
omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Förtroendevalda 
som omfattats av PBF eller PRF fortsätter att omfattas av dessa avtal och  
gäller för personer som omfattades av dessa avtal före valet 2014.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 januari 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 4, där följande föreslås: 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 
18) antas, och gäller från och med den 1 mars 2020 med undantag att kap. 2 
§ 4 ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas redan från år ett med andra 
förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp årligen undantas från samordningen. 

Dagens sammanträde 

Tillförordnad HR-chef Per Olsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker.  
 
Jäv  
Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling eller 
beslut. För Tomas Johansson (M) tjänstgör Ann Iberius Orrvik (M).  

 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder 
 
________________ 
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§ 5/2020 Dnr. 2019-804 024  

Trygghets- och säkerhetspolicy för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras under punkt E ”Skydd 
och säkerhet” med att kommundirektören får delegation att fastställa kommu-
nens risk- och sårbarhetsanalys efter samråd med kommunstyrelsens arbets-
utskott, enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018, antagen av kommunfull-
mäktige den 24 september 2015. 
 
Instruktionen för kommundirektören kompletteras under rubriken  
kommunens ledande tjänsteman med att ”kommundirektören beslutar om 
tjänstemannaorganisationens utformning och är även krisledningschef under 
samhällsstörningar och extraordinära händelser”´. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära  
ordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2015.  
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Trygghets- och säkerhetspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från 
och med den 15 mars 2020 och samtidigt upphävs följande styrdokument: 
• Säkerhetspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
21 november 2013, § 164 
• Policy för IT-säkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, 
§ 96 
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018 (KF 2015-09-24) 
• Samlingsplan för kommunens krisberedskap (KF 2015-12-17) 
• Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära ordinära  
händelser. (KF 2015-12-17) 
• Beredskapsplanering för en Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Skydd och säkerhetsenheten i Marks kommun har tagit fram ett förslag till 
Trygghets och säkerhetspolicy för Marks kommun. Den reviderade policyn av-
ser att ersätta Säkerhetspolicy för Marks kommun (KF 2013-11-21, §164) och 
Policy för IT-säkerhet (KF 2013-06-19, §96) som i samband med beslut om 
antagande av föreslagen Trygghets- och säkerhetspolicy, upphör att gälla. 
 
Policyn anger även en förändrad beslutsordning där kommunstyrelsen ges 
mandat att besluta om fastställande av kommunövergripande planer, riktlinjer 
och har det övergripande ansvaret för samordning och delegering inom de 
områden som policyn innefattar. Detta innebär att Risk- och sårbarhetsanalys 
2015–2018 (Dnr KS 2015–363 168, KF 2015-09-24) upphävs för att  
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kommundirektören omgående ska kunna fastställa en aktuell risk- och sårbar-
hetsanalys. Analysen ligger sedan till grund för framtagande av exempelvis 
kommunövergripande planer som beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. (Dnr 
KS 2015–494 016, KF 2015-12-17) och Beredskapsplanering för en  
Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) upphävs och omhändertas  
istället i den Krishanteringsplan som finns framtagen för omgående beslut av 
Kommundirektören. 
 
Samlingsplan för kommunens krisberedskap (Dnr 2015-495 019-4, KF 2015-
12-17) upphävs då den inte fyller någon funktion, varken för lagefterlevnad 
eller i innehåll. 
 
Kommunen har genom lagar och förordningar ett brett ansvar för trygghets- 
och säkerhetsfrågor. En ny Säkerhetsskyddslag (2018:585) och en ny Data-
skyddslag (2018:218) innebär att kommunernas uppdrag förändras. Dessa 
förändrade lagar ger anledning att revidera trygghets- och säkerhetspolicyn. 
 
2018 beslutades om en ny överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
som påverkar beslutsordningen av styrdokument inom krisberedskaps- 
planeringen för kommunerna. Då tidigare överenskommelse angett att de 
flesta styrdokument ska beslutas i kommunfullmäktige, för att ge legitimitet 
och tydliggöra tyngden i frågorna, har nu förutsättningarna förändrats. Detta 
har skett genom en förändrad hotbild från vår omvärld som ställer mycket 
större krav på vårt säkerhetsskyddsarbete. Men även en ny kommunallag den 
1 januari 2018 som innebär större möjligheter för fullmäktige att delegera  
frågor till kommunstyrelsen (KomL kap 6 § 8). Detta sammantaget innebär 
att dokument som tidigare ansågs lämpliga för kommunfullmäktige att besluta 
om, numera anses som beslutsunderlag (ex. Risk- och sårbarhetsanalys för 
kommunen) och kan istället fastställas av kommunens högsta tjänsteman. 
 
Vidare så föreslås att styrdokument som anger hur tjänstemanna- 
organisationen formas för att hantera samhällsstörningar och extraordinära 
händelser beslutas av kommundirektören i enlighet med sitt ansvarsuppdrag 
att leda kommunens tjänstemän. Även här har överenskommelsen mellan 
SKL och MSB tagit hänsyn till kommunallagen och den instruktion som  
numera finns för kommundirektören, där ansvarsområden anges. 
 
Policyn ska fungera som ett övergripande styrdokument som anger inriktning 
och ramar för trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunens förvaltningar och 
bolag. Vidare ska policyn utgöra en plattform och utgångspunkt för övriga  
gemensamma planer, riktlinjer och andra styrdokument inom trygghets- och 
säkerhetsarbetet. Policyn ska vara en grund för det dagliga arbetet och en 
vägledning för gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner. Trygghets- 
och säkerhetspolicyn ska tydliggöra Marks kommuns viljeinriktning och ansvar 
för trygghets- och säkerhetsarbete. 
 
Övergripande mål för policyn är att: 
• Marks kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva  
verksamhet i. 
• Trygghets- och säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all  
verksamhet som bedrivs i kommunen. 
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• Trygghets- och säkerhetsarbetet ska förebygga oönskade  
händelser/olyckor och begränsa följderna av sådana för människor, miljö och 
egendom. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 27 november 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information i ärendet den 4 december 
2019, § 270. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 januari 2020, 
§ 20, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras under punkt E ”Skydd 
och säkerhet” med att kommundirektören får delegation att fastställa  
kommunens risk- och sårbarhetsanalys, enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap.  
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018, antagen av kommunfull-
mäktige den 24 september 2015. 
 
Instruktionen för kommundirektören kompletteras under rubriken  
kommunens ledande tjänsteman med att ”kommundirektören beslutar om 
tjänstemannaorganisationens utformning och är även krisledningschef under 
samhällsstörningar och extraordinära händelser”´. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om 
att upphäva plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära  
ordinära händelser, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2015.  
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 
 
Trygghets- och säkerhetspolicy antas enligt upprättat förslag att gälla från 
och med den 15 mars 2020 och samtidigt upphävs följande styrdokument: 
• Säkerhetspolicy för Marks kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
21 november 2013, § 164 
• Policy för IT-säkerhet, antagen av kommunfullmäktige den 19 juni 2013, 
§ 96 
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018 (KF 2015-09-24) 
• Samlingsplan för kommunens krisberedskap (KF 2015-12-17) 
• Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära ordinära  
händelser. (KF 2015-12-17) 
• Beredskapsplanering för en Pandemisk Influensa (KF 2009-09-22, §125) 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) yrkar att Kommunstyrelsens delegationsordning kom-
pletteras under punkt E ”Skydd och säkerhet” med att kommundirektören får 
delegation att fastställa kommunens risk- och sårbarhetsanalys efter samråd 
med kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. 
 
Anita Lomander (S) med instämmande från Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till  
Tomas Johanssons (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Tomas Johanssons 
(M) yrkande och finner att så sker. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag i 
övrigt, och finner att så sker.  

Expedieras slutligt till: 

Samtliga nämnder och bolag 
 

________________ 
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§ 6/2020                  Dnr. 2018-224 805 
 
Utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar,  
byalag och organisationer 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
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 förutsättning-
arna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att uppfylla 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 
tillfredsställande sätt, i syfte att bland annat minska risken att betala dubbla 
bidrag för samma lokal. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tydliggöra för föreningarna hur 
det kommunala stödet fungerar. Det bör särskilt förtydligas att lokalrelaterade 
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  
styrdokument.  
 
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  
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 31 
december 2020.  
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Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer 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. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

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 bidragsberättigade 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. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2019, § 211. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 2, 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 förutsättning-
arna för avtalen är relevanta och att alla parter har möjlighet att uppfylla 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 lokalrelaterade 
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  
styrdokument.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att årligen följa upp nivåerna för 
kostnadstäckning via de lokal- och driftrelaterade bidragen. 
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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  
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 31 
december 2020.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att överväga behov av riktlinjer 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 

Leif Sternfeldt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker.   
 
Expedieras slutligt till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
________________ 
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§ 7/2020 Dnr. 2019-872 106 

Budget och verksamhetsplan 2020 - Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads  
kommunalförbund godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade  
2019-12-06 för egen del att anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt 
att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 3, där följande föreslås: 
 
Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal-
förbund godkänns. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker.   
 
Expedieras slutligt till 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 
 
________________ 
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§ 8/2020 Dnr. 2017-248 514  

Riktlinjer för parkeringsbehov/parkeringsnorm 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkerings-
norm antas i enlighet med framlagt förslag. 
 
Kommunstyrelsens fattar beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Parkeringsnorm antagen 29 juni 1993 upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

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

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2019, 
§ 26. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, 
§ 188.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 januari 2020, 
§ 21, där följande föreslås: 
 
Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkerings-
norm antas i enlighet med framlagt förslag. 
 
Kommunstyrelsens fattar beslut. 
 
Parkeringsnorm antagen 29 juni 1993 upphör att gälla. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut.  

Dagens sammanträde 

Planarkitekt Lars Jönsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) yrkar på en förändring av förslaget till riktlinjer: att  
bibehålla parkeringsnormen i zon 1, alltså 1,3 bilar/lägenhet. 
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Niklas Herneryd (L) med instämmande av Pontus Johansson (C) och  
Anita Lomander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer Elise Arnells (KD) yrkande mot Niklas Hernryds (L) med 
fleras yrkande om att bifall arbetsutskottets förslag och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt arbetutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan fastställa arbetsutskottets hela-
förslag, och finner att så sker.   

Expedieras slutligt till: 

Plan- och byggnadsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
 

________________ 
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§ 9/2020 Dnr. 2020-22 042 

Ändring av avgift för matdistribution 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Beslutad avgift per huvudrätt vid matdistribution/eget boende ändras från 75 
kronor per portion till 65 kronor per portion. 
 
Den lägre avgiften införs retroaktivt från och med den 1 januari 2020. 
 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 

Äldreomsorgsnämnden har genom ordförandebeslut skickat in en  
komplettering av det underlag de lämnade inför beslut i kommunfullmäktige 
om taxor och avgifter 2020. Förändringen föranleds av nya uppgifter om  
kostnader för livsmedel och måltider från teknik- och serviceförvaltningen i 
december 2019.  
 
Kostnaden är lägre än de uppgifter äldreomsorgsnämnden räknat med i sitt 
taxeförslag varför nämnden föreslår att hela förändringen (10 kr per huvud-
rätt) kommer mottagaren av matdistribution tillgodo. Det innebär att avgiften 
om 75 kr per portion som kommunfullmäktige fastställt för 2020 sänks till 65 
kr per portion för matdistribution/huvudrätt i ordinärt boende. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 15 januari 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 januari 2020, 
§ 23, där följande föreslås: 
 
Beslutad avgift per huvudrätt vid matdistribution/eget boende ändras från 75 
kronor per portion till 65 kronor per portion. 
 
Den lägre avgiften införs retroaktivt från och med den 1 januari 2020.  

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) med instämmande från Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Beslutsgång 

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

Expedieras slutligt till: 

Äldreomsorgsnämnden 

________________ 
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§ 10/2020 

Ekonomisk rapport för Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Informationen noteras. 
  

Dagens sammanträde 

Ekonom Tomas Persson informerar kommunstyrelsen om det ekonomiska  
läget för Marks kommuns finansiella tillgångar. I början av år 2020 uppgick  
kommunens finansiella tillgångar till 215 miljoner kronor. Kommunens  
finansiella intäkter år 2019 uppgick 11,8 mijoner kronor och de finansiella 
kostnader uppgick 2,1 miljoner kronor. 
 
Digitaliseringschef Krister Näsström redogör för Marks kommuns IT-budget 
för år 2020. För år 2020 uppgår budgeten till 48 miljoner kronor. Budgeten är 
blandat annat fördelade på områdena personalkonstnader,  
datakommunikation, datacenter och IT-arbetsplatsutrustning. 

 
Krister Näsström redogör också för orsakerna till det negativa ekonomiska  
resultat som drabbat digitaliseringsenheten år 2019. Med anledning av det 
som skett har åtgårder vidtagits få kontroll över ekonomin. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  
 

________________ 
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§ 11/2020 Dnr. 2019-616 007  

Revisionsrapport om grundläggande granskning av styrelse och 
nämnder verksamhetsåret 2018  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 

Ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun  
genomfört en grundläggande granskning av verksamhetsåret 2018. Syftet 
med granskningen är att ge underlag för ansvarsprövningen genom att  
översiktligt granska nämndernas styrning, uppföljning och kontroll av  
verksamheten.  
 
Revisorerna har inte efterfrågat något svar från kommunstyrelsen på  
rapporten. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 12, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Dagens sammanträde 

Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker.   
 
Expedieras till 
Valda revisorer  
 
________________ 
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§ 12/2020 Dnr. 2019-766 736 

Färdtjänst i Marks kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppdragsavtalet med Västtrafik AB för perioden 
1 juli 2020 – 15 juni 2022. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2019, § 134, att säga upp avtalet om 
färdtjänst med Västtrafik AB för omförhandling. Västtrafik har översänt  
skrivelse, daterad den 23 oktober 2019, innehållande förslag av hantering av 
resor efter den 1 juli 2020. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 januari 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 6, där följande föreslås: 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppdragsavtalet med Västtrafik AB för perioden 
1 juli 2020 – 15 juni 2022. 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Elise Arnell (KD) yrkar att uppdragavtalet avslås. 
 
Christopher Thorsson (S) med insämmande av Tomas Johansson (M), 
Arthur Thiry (V), Glenn Glansin (SD) och Stefan Brunander (C)  yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Elise Arnells (KD)  
yrkande eller arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen  
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Expedieras till 
Äldreomsorgsnämnden 
Västtrafik AB  
 
________________ 
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§ 13/2020 Dnr. 2018-565 709 

Medborgarförslag om att "Marks kommun funktionshinder" byter 
namn till "Marks kommun funktionsstöd" 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Medborgarförslaget har skickats till socialnämnden i dess pågående arbete 
med översyn av namn för enheten. Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att en enhet vid Socialförvaltningen i Marks 
kommun byter namn från Funktionshinder till Funktionsstöd. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 november 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 10, där följande föreslås: 
 
Medborgarförslaget har skickats till socialnämnden i dess pågående arbete 
med översyn av namn för enheten. Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Dagens sammanträde 

Näringslivshandläggare Camilla Olsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 
 
________________ 
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§ 14/2020 Dnr. 2019-882 250 

Förslag till kostnadsfördelning av skyddsåtgärder mellan Marks  
kommun och Ludvig Svensson AB 

Kommunstyrelsens beslut 
  
Återstående föreslagna skyddsåtgärder utförs under 2020. 
 
Kostnaderna för återstående åtgärder och riskutredningen delas lika mellan 
Marks kommun och Ludvig Svensson AB. 
 
Marks kommuns andel beräknas till 250 000 kronor och finansieras genom 
kommunreserven. 

Ärendet 

I samband med diskussioner angående Lyckeskolans placering gjordes en  
riskutredning av Norconsult på uppdrag av Marks kommun. Syftet med  
utredningen var bland annat att bedöma risknivåerna samt skyddsavstånd 
som är kopplade till Ludvig Svensson AB:s verksamhet. 
 
Ludvig Svensson AB hanterar gasolcisterner i sin verksamhet. I ytterst  
sällsynta fall kan bränder uppstå på grund av att gasoltankarna exploderar 
och bildar ett eldklot. En sådan händelse kallas Boiling Liquid Expanding Vapor 
Explosion (BLEVE). I utredningen föreslås tre åtgärder för att minska  
sannolikheten för en BLEVE.  
 
Tre offerter på kostnaderna för åtgärderna har intagits och den billigaste är på 
502 392 kr exklusive moms.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 december 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 7, där följande föreslås: 
 
Återstående föreslagna skyddsåtgärder utförs under 2020. 
 
Kostnaderna för återstående åtgärder och riskutredningen delas lika mellan 
Marks kommun och Ludvig Svensson AB. 
 
Marks kommuns andel beräknas till 250 000 kronor och finansieras genom 
kommunreserven.  

Dagens sammanträde 

Samhällsutvecklingschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
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Ledamöternas förslag till beslut 

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker.  
 
Expedieras till 
Ludvig Svensson AB 
 
________________ 
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§ 15/2020 Dnr. 2019-692 106  

Samverkansavtal mellan Marks kommun och Tjejjouren Väst 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun tecknar samverkansavtal med Tjejjouren Väst i enlighet med 
upprättat förslag.  
 
Ett verksamhetsbidrag på 15 000 kr avsätts ifrån folkhälsans budget. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheten att införa ett  
motsvarande stöd för killar. 
 

Ärendet 

Tjejjouren Väst inkom i juni 2019 med en förfrågan om att upprätta ett  
samverkansavtal mellan Tjejjouren Väst och Marks kommun i syfte att nå fler 
unga tjejer som lider av psykisk ohälsa. Tjejjouren Väst har i uppdrag från 
Västra Götalandsregionen att teckna samverkansavtal med kommuner i  
regionen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december 2019.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 8, där följande föreslås: 
 
Marks kommun tecknar samverkansavtal med Tjejjouren Väst i enlighet med 
upprättat förslag.  
 
Ett verksamhetsbidrag på 15 000 kr avsätts ifrån folkhälsans budget. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att se över möjligheten att införa ett  
motsvarande stöd för killar. 

Dagens sammanträde 

Folkhälsosamordnare Malin Fridlund redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas johansson (M) med instämmande från Anita Lomander (S) yrkar till  
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Tjejjouren Väst 
 
________________ 
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§ 16/2020 Dnr. 2020-23 531 

Initiativärende om utredning av busslinje 100 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden om att  
utreda möjligheterna för att busslinje 100 mellan Göteborg – Borås, att vid 
några turer per dag göra stopp vid Kullamotet, alternativt Grönkullamotet. 
 

Ärendet 

Tomas Johansson (M) framförde vid arbetsutskottets sammanträde den 15  
januari 2020, § 16, att från de nordvästra delarna av Mark är det mycket  
problematiskt med resor via kollektivtrafik mot Borås. Det innebär att de 
flesta väljer att pendla med bil. Han informerar om sitt initiativärende om en 
utredning av busslinje 100.  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 16, där följande föreslås:  
 
Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och Kollektivtrafiknämnden om att  
utreda möjligheterna för att busslinje 100 mellan Göteborg – Borås, att vid 
några turer per dag göra stopp vid Kullamotet, alternativt Grönkullamotet. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker. 
 
Expedieras slutligt till 
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland 
Västtrafik 
 
________________ 
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§ 17/2020 Dnr 2016-458 530 

Initiativärende om rapportering av den ekonomiska lägesbilden och 
tidplan för Lyckeskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommundirektören får i uppdrag att löpande redovisa den ekonomiska läges-
bilden och tidplan för projektet avseende lyckeskolan. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Ärendet 

Stefan Brunander (C) lyfte vid arbetsutskottets sammanträde den 15 januari, 
§ 17, initiativärende om rapportering av den ekonomiska lägesbilden och tid-
plan för Lyckeskolan. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 januari 2020, 
§ 17, där följande föreslås:  
 
Kommundirektören får i uppdrag att löpande redovisa den ekonomiska läges-
bilden och tidplan för projektet avseende lyckeskolan. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottet förslag, 
och finner att så sker. 
________________ 
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§ 18/2020 Dnr 2019-837 101  

Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens  
arbetsutskott (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Peter Landgren (S) entledigas från uppdraget som ersättare i  
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Jessica Rodén (S) väljes till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Ärendet 

Peter Landgren (S) har i skrivelse den 3 januari 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
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 Peter Landgren (S) från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, och finner att så 
sker.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att Jessica Rodén (S) väljes till ny ersättare i kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S) 
yrkande och finner att så sker. 
 
Expedieras till 
Peter Landgren 
Jessica Rodén 
Lön- och ekonomiservice 
 
________________ 
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§ 19/2020 Dnr. 2020-77 311   

Initiativärende om rent och tryggt i Marks kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Marks kommun ska delta i Håll Sverige rent och ansluta sig till nätverket Hålla 
Sverige Rent-kommun. 
 
Eftersträva grannsamverkanträffar på alla orter. 
 
Inleda en dialog med Teknik- och servicenämnden om: 
Att skyndsamt sanera klotter och åtgärda skadegörelse samt polisanmäla 
dessa brott. 
Att göra skol- och förskolegårdar trygga på kvälls- och nattetid. 
Att hålla efter grönska och belysning i tätorterna. 
Att städa centummiljöer regeöbundet. 
 

Ärendet 

Moderaterna och kristdemokraterna har inkommit med ett initiativärende till 
dagens sammanträde. I budget inför 2020 hade partierna flera förslag som 
berörde trygghet samhället. Moderaterna och kristdemokraterna föreslår att 
kommunstyrelsen genomför en rad åtgärder för ett tryggare Mark. 

 
            Förslag till beslut 

- Marks kommun ska delta i Håll Sverige rent och ansluta sig till nätverket 
Hålla Sverige Rent-kommun. 

- Ordna grannsamverkanträffar på alla orter 
- Inleda en dialog med Teknik- och servicenämnden om: 

Att skyndsamt sanera klotter och åtgärda skadegörelse samt polisanmäla 
dessa brott. 
Att göra skol- och förskolegårdar trygga på kvälls- och nattetid. 
Att hålla efter grönska och belysning i tätorterna. 
Att städa centummiljöer regelbundet. 
 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) yrkar att menningen ”Ordna grannsamverkanträffar på alla 
orter”  ärndras till ”Eftersträva grannsamverkanträffar på alla orter” 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun ska delta i Håll Sverige rent och ansluta sig till nätverket Hålla 
Sverige Rent-kommun. 
 
Eftersträva grannsamverkanträffar på alla orter 
 
Inleda en dialog med Teknik- och servicenämnden om: 

Att skyndsamt sanera klotter och åtgärda skadegörelse samt polisanmäla 
dessa brott. 
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Att göra skol- och förskolegårdar trygga på kvälls- och nattetid. 
Att hålla efter grönska och belysning i tätorterna. 
Att städa centummiljöer regeöbundet. 

 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Teknik- och servicenämnden 
 
________________ 
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§ 20/2020 Dnr 2020-95 044 

Initiativärende om att sänka priset på lunch på äldreboendenas  
restauranger  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger-pensionär, ändras från 85 
kronor till 75 kronor inklusive moms från och med 1 mars 2020. Priset på 75 
kronor ska också gälla personer som har bistånd av daglig verksamhet enligt 
LSS: 
 
Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2020 ökas med 0,3 miljoner kronor 
genom kommunreserven för att kompensera intäktsbortfallet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 

Ärendet 

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har till dagens  

sammanträde inkommit med initiativärende om att sänka priset för lunch på äldrebo-

endens restauranger. Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att priset för 

lunch på Club Senior i Kinna och på de andra äldreboendenas restauranger skulle  

höjas till 85 kronor. Efter beslutet har pensionärer reagerat på höjningen. Kommun-

fullmäktige har också mottagit en namninsamling som protesterar mot höjningen.  
 
Förslag till beslut 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger-pensionär, ändras från 85 
kronor till 75 kronor inklusive moms från och med 1 mars 2020. Priset på 75 
kronor ska också gälla personer som har bistånd av daglig verksamhet enligt 
LSS: 
 
Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2020 ökas med 0,3 miljoner kronor 
genom kommunreserven för att kompensera intäktsbortfallet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Ekberg (M) yrkar bifall till förslaget. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger-pensionär, ändras från 85 
kronor till 75 kronor inklusive moms från och med 1 mars 2020. Priset på 75 
kronor ska också gälla personer som har bistånd av daglig verksamhet enligt 
LSS: 
 
Äldreomsorgsnämndens driftbudget för 2020 ökas med 0,3 miljoner kronor 
genom kommunreserven för att kompensera intäktsbortfallet. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 33(35) 
 Kommunstyrelsen 

 2020-02-05 

  

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Äldreomsorgsnämnden 
 
________________ 
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§ 21/2020  

Anmälan av delegationsbeslut 

A) Dnr 2019-425 049-7 
 
Delegationsbeslut - inlösen fondandelar 
 
B) Dnr 2019-425 049-8 
 
Delegationsbeslut - flytt av fondandelar inom SEB 
 
C) Dnr 2019-425 049-9 
 
Delegationsbeslut - inlösen fondandelar  
 
________________ 
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§ 22/2020  

Meddelanden 

A) BUN A) § 134 - Förstudie för ersättning av Solgårdens förskola 
 
B) Protokoll 2019-12-05 - Extra bolagsstämma Spinnerskan i Mark AB 
 
C) Protokoll 2019-12-05 - Spinnerskan i Mark AB 
 
D) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv anst, Månad 2019-11 
 
E) Avtalsrapport Kommunledningskontoret, Tillsv anst, Månad 2019-12 
 
F) SÄRF Budget 2020, bilaga 1 
 
G) SÄRF Budget 2020, bilaga 2 
 
H) Inbjudan till webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda 13 
febrauri och 31 mars 
 
I) Kallelse till sammanträde med SÄRF Direktion 
 
J) Meddelande från Länsstyrelsen om arkeologisk utredning i Vännåkra 
 
K) PM arkeologisk utredning inom fastigheten Vännåkra 2;41 m. fl, Örby 
socken 
 
L) Protkoll styrelse Sjuhärads samordningsförbund 20191206 
 
M) Protokoll Mark Kraftvärme AB 2019-12-12 
 
N) Protokoll KFR 25 nov 2019 
 
O) Styrelseprotokoll Mark Kraftvärme AB 2020-01-02 
 
P) SÄRF Verksamhetsplan och Internbudget 2020 
 
Q) Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis 
 
________________ 
 


