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Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 – 16.35.
Paus klockan 14.55-15.15.

Beslutande

M
C
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S

Tomas Johansson
Leif Sternfeldt
Henry Sandahl
Peter Landgren
Anita Lomander

KD
S
V

Ej tjänstgörande ersättare
Per-Olof Hermansson, klockan 13.45 – 16.35
Christopher Thorsson
Arthur Thiry

Övriga närvarande

Tjänstemän
Lars Jerrestrand, tillförordnad kommunchef
Ellen Player Pellby, kommunsekreterare
Maria Sivedal, administrativ chef §§ 137-138
Karin Hydén, ekonomichef § 141
Oscar Kamperin, redovisningschef § 141
Kristian Johansson, ekonom § 141

Utses att justera

Peter Landgren

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 14 juni 2017

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Ellen Player Pellby

§§ 136 - 141

Tomas Johansson

Peter Landgren

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-31

Datum för anslags
uppsättande

2017-06-14

Datum för anslags
nedtagande

2017-07-06

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Ellen Player Pellby

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(10)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-05-31

Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 136

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

§ 137

Samordnat svar på revisionsrapport avseende långsiktig och
strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg

§ 138

Finansieringen och driftskostnadsaspekter framöver av Backagårdsparken

§ 139

Avtal om lägenhetsarrende för del av Mark Skene 21:4

§ 140

Uppstart inför budgetberedning

§ 141

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136/2017

Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Ärende om avtal om lägenhetsarrende för del av Mark Skene 21:4 tillförs
ärendelistan.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extra ärende om avtal om lägenhetsarrende för del av
Mark Skene 21:4.
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att
så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137/2017

Dnr 2017-188 770

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna samarbetavtal med
Västra Götalandsregionen för försörjning av personliga hjälpmedel.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________
Tomas Johansson
Ordförande

_______________
Peter Landgren
Justerande

Ärendet
Det nuvarande avtalet för försörjning av personliga hjälpmedel löper
ut 2017-09-30. Avtalet är tecknat mellan Västra Götalandsregionen och länets
49 kommuner. Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den Politiska
ledningsgruppen och Samrådsorganet, SRO tagit fram förslag till nytt
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel mellan kommunen
och Västra Götalandsregionen.
Kommunens ställningstagande ska meddelas Boråsregionen senast
2017-06-30.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun ställer sig bakom samarbetsavtalet för försörjning av
personliga hjälpmedel.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunfullmäktiges ordförande att
teckna samarbetavtal med Västra Götalandsregionen för försörjning av
personliga hjälpmedel.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att
teckna samarbetavtal med Västra Götalandsregionen för försörjning av
personliga hjälpmedel.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138/2017

Dnr 2016-444 007

Samordnat svar på revisionsrapport avseende långsiktig och
strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2017 som
svar till valda revisorer.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
På uppdrag av valda revisorer har PwC granskat äldreomsorgsnämndens,
socialnämndens och kommunstyrelsens långsiktiga och strategiska planering
av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Kommunens
valda revisorer har önskat nämndernas kommentarer kring de iakttagelser
som gjorts. Kommunstyrelse och berörda nämnder har lämnat egna
kommentarer till kommunens valda revisorer. I detta svar ger kommunstyrelsen ett samordnat svar vad gäller hela revisionsrapporten utifrån
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 9 maj 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2017 som
svar till valda revisorer.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelse daterad den
9 maj 2017 som svar till valda revisorer.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139/2017

Dnr 2017-271 332

Finansieringen och driftskostnadsaspekter framöver av Backagårdsparken
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att köpa lekplatsen vid Backagårdsparken av
Marks Bostads AB för halva investeringskostnaden, motsvarande cirka
3 miljoner kronor.
Finansiering av köpet och av driftkostnaderna hänskjuts till budgetprocessen
för 2018–2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
_______________
Tomas Johansson
Ordförande

_______________
Peter Landgren
Justerande

Ärendet
I samband med ombyggnation av Marks Bostads fastigheter vid Snickaren har
behov uppkommit om förändring av lekplatserna i området. Utgående från
detta har förslaget kommit upp om en mer samlad och större lekplats.
Förslaget är att placera denna vid Backagårdsbadet.
Marks Bostad har sökt statlig medfinansiering från Boverket för den aktuella
lekplatsen och erhållit detta. Planerad kostnad för lekplatsen är 6 mnkr vilket
innebär ett bidrag om 3 mnkr.
För att genomföra projektet med fortsatt driftansvar/ägande från Mark Bostad
krävs en ändrad detaljplan för området. Dock krävs ingen planändring under
byggnationen utan det krävs först till starten för användandet av lekplatsen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 28 maj 2017.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa lekplatsen vid Backagårdsparken av
Marks Bostads AB för halva investeringskostnaden, motsvarande cirka
3 miljoner kronor.
Finansiering av köpet och av driftkostnaderna hänskjuts till budgetprocessen
för 2018–2021.

Dagens sammanträde

Ordförande Tomas Johansson (M) och tillförordnad kommunchef Lars
Jerrestrand redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att köpa lekplatsen vid
Backagårdsparken av Marks Bostads AB för halva investeringskostnaden,
motsvarande cirka 3 miljoner kronor.
Finansiering av köpet och av driftkostnaderna hänskjuts till budgetprocessen
för 2018–2021.
Förslaget antas.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140/2017

Dnr 2017-145 261

Avtal om lägenhetsarrende för del av Mark Skene 21:4
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun tecknar avtal om lägenhetsarrende för del av Mark Skene 21:4 med Skene IF.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att initiera ett ärende kring
översyn av upplåtelseavtal.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
_______________
Tomas Johansson
Ordförande

_______________
Peter Landgren
Justerande

Dagens sammanträde

Tillförordnad kommunchef Lars Jerrestrand redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Marks kommun
tecknar avtal om lägenhetsarrende för del av Mark Skene 21:4 med Skene IF.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att initiera ett ärende kring
översyn av upplåtelseavtal.
Förslagen antas.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141/2017

Budgetberedning
Informationsärenden, ärenden på dagordningen
- Genomgång av EIRA-modellen
- Genomgång av förslag till investeringsbudget (bruttolista) klassificerad efter
EIRA-modellen
- Uppdatering av långsiktig likviditetsplan/finansiella mål
- Preliminärt resultat av resursfördelningsmodellen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

