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 2018-05-16 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.30. 
Paus klockan 14.50-15.05, 16.50-16.55.  

  
Beslutande M Tomas Johansson §§ 86-91, 94-102 
 KD Lars-Inge Andersson (KD) tjänstgör för Tomas Johansson 

(M) §§ 92-93 
 C Leif Sternfeldt, klockan 13.30-17.10 §§ 86-97 
 L Rolf Hallberg (L) tjänstgör för Leif Sternfeldt (C) §§ 98-104 
 MBP Henry Sandahl, klockan 13.30-15.50 §§ 86-95 
 MP Lo Göthberg Larsson (MP) tjänstgör för Henry Sandahl 

(MBP) §§ 96-104  
 S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren §§ 86-92, 94-104  
 S Christopher Thorsson tjänstgör för Peter Landgren § 93 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 

 

 KD Lars-Inge Andersson §§ 86-91, 94-104  
 L Rolf Hallberg §§ 86-97  
 MP Lo Göthberg Larsson §§ 86-95  
 S Christopher Thorsson §§ 86-92, 94-104 
 V Arthur Thiry  
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret §§ 

86-88 
  Victoria Bengtsson, enhetschef byggenheten §§ 86-88 
  Christian Dahl, förvaltningschef kultur- och fritids- 

förvaltningen § 88 
  Andreas Lybacken, utvecklingsledare § 88 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och service- 

förvaltningen § 88-90  
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 90-96 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 90-96 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 90-96 
  Maria Granieri, enhetschef VA § 89 
  Maria Sivedal, kanslichef §§ 94-102 
  Roger Haglund, personalchef §§ 95-96 
  Jasmine El-Nawajhah, ekonom §§ 95-96 
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Utses att justera Lisa Dahlberg  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 23 maj 2018 
  
Underskrifter  Sekreterare   
  Ellen Player Pellby §§ 86-104 
    
 Ordförande   
  Tomas Johansson §§ 86-91, 94-104 
    
 Justerande   
  Lisa Dahlberg §§ 86-91, 94-104 
    
 Ordförande   
  Lisa Dahlberg §§ 92-93 
    
 Justerande   
 Leif Sternfeldt §§ 92-93  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 86-104 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-16 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-05-23 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-06-14 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 86 
  
Godkännande av marköverlåtelseavtal med Roasjö Bostäder AB för 
del av Horred 6:10 

§ 87 

  
Upplåtelse av kommunal mark för konstgräsplaner till  
föreningar 

§ 88 

  
Verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten § 89 
  
Begäran om utökad budgettotal för investeringsprojektet att förnya 
VA-ledningarna i Kyrkogatan, Kinna 

§ 90 

  
Budget 2018 för kommunkoncernen efter revidering i respektive 
bolagsstyrelse 

§ 91 

  
Årsredovisning SÄRF 2017 § 92 
  
Årsredovisning 2017 för Sjuhärads kommunalförbund § 93 
  
Revidering av budgetramar 2019 § 94 
  
Information om aprilrapport 2017 för kommunstyrelsen § 95 
  
Information om aprilrapport 2017 för Marks kommun § 96 
  
Samverkan Markshow § 97 
  
Årsredovisning 2017 för Sjuhärads Samordningsförbund § 98 
  
Förbundsordning Tolkförmedling Väst § 99 
  
Beslut om införande av valfrihet (LOV) i daglig verksamhet § 100 
  
Organisation av ungdomsråd § 101 
  
Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför 
mandatperioden 2019-2022   

§ 102 

  
Beslut om vice ordförande i näringslivsrådet § 103 
  
Fråga om ungdomsboende i Fritsla § 104 
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§ 86/2018   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Fråga om ungdomsboende i Fritsla samt beslut om vice ordförande i  
näringslivsrådet tillförs ärendelistan.   
 
Dagens sammanträde 
Arthur Thiry (V) anmäler fråga om ungdomsboende i Fritsla.  
 
Lisa Dahlberg (S) anmäler extra ärende om beslut om vice ordförande i  
näringslivsrådet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  

________________ 
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§ 87/2018 Dnr 2016-419 253   

Godkännande av marköverlåtelseavtal med Roasjö Bostäder AB för 
del av Horred 6:10  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun och Roasjö Bostäder AB för del 
av Horred 6:10, för byggnation av hyresrätter, godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Roasjö Bostäder AB vill bygga bostäder på del av Horred 6:10. Företaget  
önskar bygga enligt detaljplan från 2007. 
 
Marköverlåtelseavtalet, som tecknas med Roasjö Bostäder AB syftar till att  
säkerställa lämpliga bostäder och utformning av området. 
 
Ärendets behandling 
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober 2017.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun 
och Roasjö Bostäder AB för del av Horred 6:10, för byggnation av hyresrätter. 
 
Dagens sammanträde 
Enhetschef byggenheten Victoria Bengtsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att marköverlåtelseavtalet mellan Marks kommun och 
Roasjö Bostäder AB för del av Horred 6:10, för byggnation av hyresrätter, 
godkänns.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 88/2018 Dnr 2017-476 261   

Upplåtelse av kommunal mark för konstgräsplaner till föreningar 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras för att ytterligare belysa de aspekter som lyfts under 
dagens diskussion. 

Ärendet  
Kommunen har kontaktats av idrottsföreningarna Fritsla IF och Skene 
IF som önskar arrendera mark för att anlägga konstgräsplaner. De 
områden som avses är en fotbollsplan på del av Aratorp 1:71 och en 
fotbollsplan på del av Skene 21:4. 
 
Konstgräsplaner släpper ut mikroplaster och utpekades 2017 som den 
näst största källan till mikroplast i Sverige. Idag är det allmänt känt 
att mikroplaster är ett miljöproblem. Mot denna bakgrund bedöms 
frågan om upplåtelse av mark till föreningar för konstgräsplaner vara 
ett ärende av principiell betydelse och bör därför behandlas av 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendets behandling 
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 10 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte upplåta mark till föreningar för att 
anlägga konstgräsplaner.  
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Henry Sandahl (MBP) föreslår att Marks kommun ska upplåta mark till  
föreningar för att anlägga konstgräsplaner. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att ytterligare belysa de 
aspekter som lyfts under dagens diskussion.  
 
Förslaget antas.  
 
Ordföranden finner därmed att Henry Sandahls (MBP) förslag faller.  
 

________________ 
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§ 89/2018 Dnr 2017-285 303   

Verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområdena för vatten, spillvatten och dagvatten, daterade 2017-
02-08 fastställs i enlighet med upprättat förslag.  
 
Beslutet ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut § 19/2007, dnr KS 
2006/0690 344. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller 
flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän 
VA-anläggning. Teknik- och servicenämnden har i §45/2017 föreslagit 
revideringar av gränserna för verksamhetsområdena för allmän 
vatten- och avloppsförsörjning.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 april 2018, § 
79.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsområdena för vatten, spillvatten och dagvatten, daterade 
2017-02-03 fastställs.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson och enhetschef VA Maria Granieri redogör för 
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetsområdena för vatten, spillvatten och 
dagvatten, daterade 2017-02-08 fastställs i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutet ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut § 19/2007, dnr KS 
2006/0690 344. 
 
Förslagen antas.  
 

________________ 
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§ 90/2018 Dnr 2018-171 344   

Begäran om utökad budgettotal för investeringsprojektet att förnya 
VA-ledningarna i Kyrkogatan, Kinna  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Investeringsbudgeten för teknik- och servicenämndens investeringsprojekt att 
förnya VA-Iedningarna i Kyrkogatan, Kinna utökas till 9 miljoner kronor.  
Finansiering av projektet sker genom omfördelning av teknik- och service-
nämndens investeringsram för VA. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att följa kommunens styrsystem.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Teknik- och servicenämnden har vid sitt sammanträde den 15 mars 
2018 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en utökad 
budget för investeringsprojektet att förnya VA-ledningar i Kyrkogatan, 
Kinna. Budgeten har blivit högre än tidigare beräknat och överskrider 
nu gränsen om 125 prisbasbelopp (cirka 5,7 mnkr) som enligt 
kommunens styrsystem ska godkännas av kommunfullmäktige. 
Finansiering av utökningen sker genom omfördelning av nämndens 
investeringsram för VA.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Investeringsbudgeten för teknik- och servicenämndens investeringsprojekt att 
förnya VA-Iedningarna i Kyrkogatan, Kinna utökas till 9 miljoner kronor. 
Finansiering av projektet sker genom omfördelning av teknik- och service-
nämndens investeringsram för VA. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att följa kommunens styrsystem. 
  
Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén och förvaltningschef teknik- och serviceförvalt-
ningen Magnus Palm redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Investeringsbudgeten för teknik- och servicenämndens investeringsprojekt att 
förnya VA-Iedningarna i Kyrkogatan, Kinna utökas till 9 miljoner kronor.  
Finansiering av projektet sker genom omfördelning av teknik- och service-
nämndens investeringsram för VA. 
 
Teknik- och servicenämnden uppmanas att följa kommunens styrsystem. 
 
Förslagen antas.  
________________  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 10(28) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-05-16 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 91/2018 Dnr 2018-125 041   

Budget 2018 för kommunkoncernen efter revidering i respektive  
bolagsstyrelse 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Budget 2018 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på att 2018 års  
budget för Mark Kraftvärme AB, som fastställts av Spinnerskan i Mark AB, inte 
når kommunfullmäktiges krav på avkastning om 3 procent i snitt över en fyra-
årsperiod. Spinnerskan i Mark AB har med anledning av detta gett  
verkställande direktör för Spinnerskan i uppdrag att genomföra en översyn av 
Mark Kraftvärme AB inklusive fiberverksamheten för att se om bolagets  
avkastningskrav kan säkerställas utifrån nuvarande budget eller om nya mål 
ska sättas av ägaren.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
I samband med att aprilrapporten för 2013 behandlades antog 
kommunfullmäktige en ny princip för fastställande av en justerad 
budget för kommunens bolag. Syftet är att förenkla uppföljningsprocessen för 
Spinnerskan och dess dotterbolag genom att ge dem möjlighet att revidera 
sina ursprungliga budgetar. Exempelvis ges Marks Bostads AB möjlighet 
attjustera sin budget utifrån effekten av hyresförhandlingarna. 
 
Principen innebär att kommunfullmäktige i samband med aprilrapporten god-
känner de av bolagen reviderade budgetarna. De av fullmäktige fastställda 
avkastnings- och soliditetskraven måste tillgodoses även i de reviderade  
budgetarna. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget 2018 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på att 2018 års  
budget för Mark Kraftvärme AB, som fastställts av Spinnerskan i Mark AB, inte 
når kommunfullmäktiges krav på avkastning om 3 procent i snitt över en fyra-
årsperiod. Spinnerskan i Mark AB har med anledning av detta gett  
verkställande direktör för Spinnerskan i uppdrag att genomföra en översyn av 
Mark Kraftvärme AB inklusive fiberverksamheten för att se om bolagets  
avkastningskrav kan säkerställas utifrån nuvarande budget eller om nya mål 
ska sättas av ägaren. 
 
Dagens sammanträde 
Redovisningschef Lena Arvidsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
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Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Budget 2018 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på att 2018 års  
budget för Mark Kraftvärme AB, som fastställts av Spinnerskan i Mark AB, inte 
når kommunfullmäktiges krav på avkastning om 3 procent i snitt över en fyra-
årsperiod. Spinnerskan i Mark AB har med anledning av detta gett  
verkställande direktör för Spinnerskan i uppdrag att genomföra en översyn av 
Mark Kraftvärme AB inklusive fiberverksamheten för att se om bolagets  
avkastningskrav kan säkerställas utifrån nuvarande budget eller om nya mål 
ska sättas av ägaren. 
 
Förslagen antas. 

________________ 
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§ 92/2018 Dnr 2018-183 170   

Årsredovisning SÄRF 2017  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för direktionen i Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund samt de enskilda ledamöterna i den samma för  
verksamhetsåret 2017 överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till  
beslut.   
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har översänt Årsredovisning 
och Verksamhetsuppföljning för 2017. Förbundets medlemmar har att, var för 
sig, pröva frågan om direktionen ska beviljas ansvarsfrihet.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen tillsammans med revisions- 
berättelsen till kommunfullmäktige med förslag att bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att frågan om beviljande av ansvarsfrihet för direktionen 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samt de enskilda ledamöterna i den 
samma för verksamhetsåret 2017 överlämnas till kommunfullmäktige utan 
förslag till beslut.   
 
Förslaget antas.  
 
Jäv 
Tomas Johansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. För Tomas Johansson (M) tjänstgör Lars-Inge Andersson (KD).  
 

________________ 
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§ 93/2018 Dnr 2017-476 261   

Årsredovisning 2017 för Sjuhärads kommunalförbund  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Förslaget till årsredovisning 2017 för Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2017 för antagande av medlemskommunerna 
och prövning av ansvarsfrihet. Av redovisningen framgår att årets resultat 
blev 2,0 mnkr och att det egna kapitalet uppgick till 9,7 mnkr per 31  
december 2017.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget till årsredovisning 2017 för Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige 
utan beredning i kommunstyrelsen. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Förslaget till årsredovisning 2017 för Sjuhärads kommunalförbund godkänns. 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan 
förslag till beslut.  
 
Förslagen antas.  
 
Jäv 
Tomas Johansson (M) och Peter Landgren (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. För Tomas Johansson (M) tjänstgör Lars-
Inge Andersson (KD) och för Peter Landgren tjänstgör Christopher Thorsson 
(S).  
 

________________ 
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§ 94/2018 Dnr 2018-225 040   

Revidering av budgetramar 2019  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reviderade ramar för 2019 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2019- 
2022 tas av kommunfullmäktige 2018-12-17. 
 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2019 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2018.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Budgeten för 2018-2021 fastställdes av kommunfullmäktige i november 2017. 
Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag och  
resurser för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i näst- 
följande budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i  
befolkningens sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig 
betydelse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar 
för nämnder och verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2018 i samband med att 
anvisningarna för budget 2019-2022 fastställdes att föreslå kommunfull- 
mäktige reviderade ramar 2019 redan till junisammanträdet 2018.  
Nämnderna kan därefter planera sin verksamhet genom att ta fram en 
nämndplan för 2019 med detta beslut som grund. Om nämndplanerna  
beslutas senast i oktober månad ges även förvaltningarna ett tidsutrymme att 
ta fram verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår innan detta startar. 
Slutligt beslut av budget 2019-2022 tas av kommunfullmäktige 2018-12-17. 
Eventuella förändrade uppdrag och resurser till nämnderna får därefter tas 
om hand genom att nämndplanerna justeras. 
 
Fokus på nämndernas planeringsarbete bör i den ordinarie budgetprocessen 
ligga på planeringsramarna följande år. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade ramar för 2019 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2019- 
2022 tas av kommunfullmäktige 2018-12-17. 
 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2019 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2018. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
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Reviderade ramar för 2019 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2019- 
2022 tas av kommunfullmäktige 2018-12-17. 
 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2019 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2018. 
 
Förslagen antas. 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 16(28) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-05-16 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 95/2018   

Information om aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   
 
Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund ger arbetsutskottet information om personal- 
nyckeltal.  
 
Ekonom Jasmine El-Nawajhah informerar om prognosticerad driftredovisning 
för kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 96/2018   

Information om aprilrapport 2018 för Marks kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   
 
Dagens sammanträde 
Personalchef Roger Haglund ger arbetsutskottet information om personal- 
rörlighet och frisktal. 
 
Ekonom Kristian Johansson informerar om nämndernas prognoser samt  
resultatprognos.   
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 97/2018 Dnr 2017-224 861   

Samverkan Markshow  
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Ärendet bordläggs.  

Ärendet  
Företagarna Mark ordnar arrangemanget Markshow, vilket ägde rum i 
Arenahallen den 18 november 2017. Företagarna Mark och Marks kommun 
samverkade kring Markshow 2017. Vidare följer en utvärdering av Markshow 
samt underlag för ställningstagande kring kommunens roll i arrangemanget 
framöver.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 april 2018.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 april 2018, § 
80.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun ingår överenskommelse med Företagarna i Mark om 
att stödja Markshow 2018 med 150 000 kronor samt arbetstid till en 
omfattning av 200 arbetstimmar. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lo Göthberg Larsson (MP) yrkar avslag på att Marks kommun ingår överens-
kommelse med Företagarna i Mark om att stödja Markshow 2018 med 150 
000 kronor samt arbetstid till en omfattning av 200 arbetstimmar. 
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ett separat regelverk upprättas kring vilka  
ekonomiska medel som företagare och näringsliv kan söka av kommunen.  
 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag 
om bordlägga ärendet, och finner att förslaget antas.  
 
Ordföranden finner därmed att Lo Göthberg Larssons (MP) och Lisa Dahlbergs 
(S) förslag faller.  

________________ 
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§ 98/2018 Dnr 2018-107 106   

Årsredovisning 2017 för Sjuhärads Samordningsförbund 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordnings- 
förbund för verksamhetsåret 2017. 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 
för verksamhetsåret 2017 överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till 
beslut. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisions- 
berättelse 2017 för Sjuhärads samordningsförbund. Förbundets medlemmar 
har att, var för sig, pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 15 mars 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordnings- 
förbund för verksamhetsåret 2017. 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 
för verksamhetsåret 2017 överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till 
beslut. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordnings- 
förbund för verksamhetsåret 2017. 
 
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 
för verksamhetsåret 2017 överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till 
beslut. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 99/2018 Dnr 2018-172 106   

Förbundsordning Tolkförmedling Väst 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ställer sig bakom den föreslagna förbundsordningen för  
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Direktionen i Tolkförmedling Väst har, efter ett samrådsförfarande i respektive 
medlemskommun beslutat om ett förslag till ny förbundsordning. Förslaget 
har sänts till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för  
godkännande av den nya förbundsordningen. Beslut måste fattas i respektive 
fullmäktige senast 2018-06-29.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun ställer sig bakom den föreslagna förbundsordningen för  
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.  
 
Dagens sammanträde 
Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun ställer sig bakom den föreslagna för-
bundsordningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 100/2018 Dnr 2017-281 733   

Beslut om införande av valfrihet (LOV) i daglig verksamhet 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att ytterligare  
bereda ärendet i enligt med uppdraget från kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  
 
Lisa Dahlberg (S) och Peter Landgren (S) avstår från att delta i beslut. 

Ärendet  
Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner 
och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala 
verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och  
omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Beslut om att införa valfrihets- 
system för respektive verksamhet tas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att ytterligare  
bereda ärendet i enligt med uppdraget från kommunfullmäktige.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden i 
uppdrag att ytterligare bereda ärendet i enligt med uppdraget från kommun-
fullmäktige. 
 
Förslaget antas.  
 
Lisa Dahlberg (S) och Peter Landgren (S) avstår från att delta i beslut.  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 22(28) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-05-16 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 101/2018 Dnr 2016-356 850   

Organisation av ungdomsråd 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun inrättar ett ungdomsråd. Rådet ska vara ett råd under 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram förslag på reglemente 
för rådet.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Kommunfullmäktige har den 21 april 2016, § 34, beslutat att ge kommun- 
styrelsen i uppdrag att utreda hur ett ungdomsråd kan organiseras. Kommun-
fullmäktiges beslut var i samband med svar på en motion skriven av Karin  
Jageby (V) om att inrätta ett forum där kommunens unga medborgare ges 
möjlighet att påverka, ha insyn och få inflytande i frågor som rör dem. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun inrättar ett ungdomsråd. Rådet ska vara ett råd under 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram förslag på reglemente 
för rådet. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun inrättar ett ungdomsråd. Rådet ska vara ett råd under 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram förslag på reglemente 
för rådet. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 102/2018 Dnr 2016-315 001   

Översyn av den politiska organisationen i Marks kommun inför  
mandatperioden 2019-2022   
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Demokratiberedningens funktion och framtida roll 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 44, revideras till att även innehålla  
följande: ”Demokratiberedningen ska årligen rapportera till kommunfull- 
mäktige vad som utförts i enlighet med uppdraget.” 
 
Kommunala råds organisatoriska tillhörighet 
Samtliga kommunala råd ska vara organisatoriskt knutna till kommun- 
styrelsen. Reglementet för kommunstyrelsen § 7, revideras till att även  
innehålla följande: 
 
”Kommunstyrelsen har vidare ansvaret för följande områden:  
Finansiering och ledning av Näringslivsrådet i Mark.  
Finansiering och ledning av Kommunala funktionshinderrådet i Mark.” 
 
Reglementet för kultur- och fritidsnämnden, § 2, revideras på det sätt att  
följande stryks: 
 
”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för kommunala funktionshinder- 
rådet.” 
 
Kommunala funktionshinderrådets reglemente revideras enligt följande: 
 
”Kommunala funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till kommun- 
styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande är  
ordförande respektive vice ordförande i rådet. 
 
Kommunledningskontoret svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 
Funktionshinderrådets synpunkter och initiativ ska redovisas skriftligen i ett 
protokoll som efter varje sammanträde delges rådets ledamöter och  
ersättare, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder 
och styrelser.” 
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Mandatperiod och sammanträdesdagar 
Mandatperioden för kommunstyrelsen ska vara oförändrad, vilket innebär att 
kommunstyrelsens mandatperiod räknas från och med det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången valåret och valet 
förrättas. Mandatperioden gäller till och med det sammanträde då val av ny 
kommunstyrelse förrättas nästa gång. 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fortsatt 
förläggas till torsdagar respektive onsdagar. 
 
Kommunens nämndsorganisation ska i övrigt vara oförändrad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationens uppdrag från 
kommunfullmäktige är att lämna förslag på hur den politiska organisationen 
ska utformas för mandatperioden 2019 – 2022. Förslaget ska innehålla hur 
den politiska organisationen ska utformas tillsammans med dimensionering av 
styrelser, nämnder, beredningar med mera samt förslag till bestämmelse om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Demokratiberedningens funktion och framtida roll 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 44, revideras till att även innehålla  
följande: ”Demokratiberedningen ska årligen rapportera till kommunfull- 
mäktige vad som utförts i enlighet med uppdraget.” 
 
Kommunala råds organisatoriska tillhörighet 
Samtliga kommunala råd ska vara organisatoriskt knutna till kommun- 
styrelsen. Reglementet för kommunstyrelsen § 7, revideras till att även inne-
hålla följande: 
 
”Kommunstyrelsen har vidare ansvaret för följande områden:  
Finansiering och ledning av Näringslivsrådet i Mark.  
Finansiering och ledning av Kommunala funktionshinderrådet i Mark.” 
 
Reglementet för kultur- och fritidsnämnden, § 2, revideras på det sätt att  
följande stryks: 
 
”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för kommunala funktionshinder- 
rådet.” 
 
Kommunala funktionshinderrådets reglemente revideras enligt följande: 
 
”Kommunala funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till kommun- 
styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande är  
ordförande respektive vice ordförande i rådet. 
 
Kommunledningskontoret svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 
Funktionshinderrådets synpunkter och initiativ ska redovisas skriftligen i ett 
protokoll som efter varje sammanträde delges rådets ledamöter och  
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ersättare, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder 
och styrelser.” 
 
Mandatperiod och sammanträdesdagar 
Mandatperioden för kommunstyrelsen ska vara oförändrad, vilket innebär att 
kommunstyrelsens mandatperiod räknas från och med det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången valåret och valet 
förrättas. Mandatperioden gäller till och med det sammanträde då val av ny 
kommunstyrelse förrättas nästa gång. 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fortsatt 
förläggas till torsdagar respektive onsdagar. 
 
Kommunens nämndsorganisation ska i övrigt vara oförändrad. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Demokratiberedningens funktion och framtida roll 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 44, revideras till att även innehålla  
följande: ”Demokratiberedningen ska årligen rapportera till kommunfull- 
mäktige vad som utförts i enlighet med uppdraget.” 
 
Kommunala råds organisatoriska tillhörighet 
Samtliga kommunala råd ska vara organisatoriskt knutna till kommun- 
styrelsen. Reglementet för kommunstyrelsen § 7, revideras till att även inne-
hålla följande: 
 
”Kommunstyrelsen har vidare ansvaret för följande områden:  
Finansiering och ledning av Näringslivsrådet i Mark.  
Finansiering och ledning av Kommunala funktionshinderrådet i Mark.” 
 
Reglementet för kultur- och fritidsnämnden, § 2, revideras på det sätt att  
följande stryks: 
 
”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för kommunala funktionshinder- 
rådet.” 
 
Kommunala funktionshinderrådets reglemente revideras enligt följande: 
 
”Kommunala funktionshinderrådet är organisatoriskt knutet till kommun- 
styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande är  
ordförande respektive vice ordförande i rådet. 
 
Kommunledningskontoret svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 
Funktionshinderrådets synpunkter och initiativ ska redovisas skriftligen i ett 
protokoll som efter varje sammanträde delges rådets ledamöter och  
ersättare, kommunstyrelsen, socialnämnden samt övriga berörda nämnder 
och styrelser.” 
 
Mandatperiod och sammanträdesdagar 
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Mandatperioden för kommunstyrelsen ska vara oförändrad, vilket innebär att 
kommunstyrelsens mandatperiod räknas från och med det sammanträde då 
nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången valåret och valet 
förrättas. Mandatperioden gäller till och med det sammanträde då val av ny 
kommunstyrelse förrättas nästa gång. 
 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fortsatt 
förläggas till torsdagar respektive onsdagar. 
 
Kommunens nämndsorganisation ska i övrigt vara oförändrad. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 103/2018 Dnr 2018-33 141 

Beslut om vice ordförande i näringslivsrådet 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Till vice ordförande i näringslivsrådet utses: 
 
Anne Ludvigson, Ludvig Svensson AB 
Dagens sammanträde 
Lisa Dahlberg (S) lyfter ärende om beslut om vice ordförande i näringslivs- 
rådet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att: 
 
Anne Ludvigson, Ludvig Svensson AB 
 
utses till vice ordförande i näringslivsrådet. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 104/2018 Dnr 2017-66 133 

Fråga om ungdomsboende i Fritsla 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.   
 
Dagens sammanträde 
Arthur Thiry (V) ställer fråga om ungdomsboende i Fritsla. 
 
Kommunchef Mats Lilienberg ger arbetsutskottet en lägesrapport för boendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
  
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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