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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-05-23 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.40. 
Paus klockan 14.45-15.05.  

  
Beslutande M Tomas Johansson  
 C Leif Sternfeldt 
 MBP Henry Sandahl  
 S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 KD Lars-Inge Andersson 
 L Rolf Hallberg  
 MP Lo Göthberg Larsson, klockan 13.35-17.40 
 S Christopher Thorsson 
 V Arthur Thiry 
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Monica Muth, upphandlare § 106 
  Helena Johansson, upphandlare § 106 
  Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare § 107 
  Sara Lindeberg, folkhälsosamordnare § 107 
  Krister Näsström, IT-chef § 108, 110-111 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 109-112 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 109-112 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 109-112 
  Roger Haglund, personalchef § 110-111 
  Jasmine El-Nawajhah, ekonom § 109-112 
  Maria Sivedal, kanslichef §§ 110-120 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist § 113 
  Simon Jacobsson, näringslivhandläggare § 114-115 
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 28 maj 2018 
  
Underskrifter  Sekreterare   
  Ellen Player Pellby  
    
 Ordförande   
  Tomas Johansson  
    
 Justerande   
  Lisa Dahlberg  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 105-120 
 
Sammanträdesdatum 2018-05-23 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-05-28 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-06-19 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 105 
  
Upphandling av maskindiskmedel inklusive service samt städartik-
lar, kemiska produkter, mjukpapper och plast – godkännande av 
förfrågningsunderlag 

§ 106 

  
Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folk- 
hälsoarbete 2017 

§ 107 

  
Uppdatering av riktlinjer för bredbandsersättning § 108 
  
Ansökan om kommunal borgen - Björketorps fiber § 109 
  
Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen § 110 
  
Aprilrapport 2018 för Marks kommun § 111 
  
Budget 2019-2022 för kommunstyrelsen § 112 
  
Instruktioner för kommundirektören/kommunchefen § 113 
  
Remiss av näringslivsprogram för Marks kommun § 114 
  
Samverkan Markshow § 115 
  
Medborgarförslag om att Marks kommun undersöker  
möjligheterna till att starta ett boende för hemlösa 

§ 116 

  
Medborgarförslag om att Marks kommun tar upp linje 55:s lin-
jesträckning fram till Solvik med Västtrafik 

§ 117 

  
Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att ändra 
reglerna för IVPA 

§ 118 

  
Redovisning av obesvarade motioner § 119 
  
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade  
Medborgarförslag  

§ 120 
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§ 105/2018   

Förändring av ärendelistan 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Budget 2019-2022 för kommunstyrelsen. 
- Samverkan Markshow. 

Dagens sammanträde  
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: 
 
- Budget 2019-2022 för kommunstyrelsen. 
- Samverkan Markshow.  

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

________________ 
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§ 106/2018 Dnr 2018-73 0521 

Upphandling av maskindiskmedel inklusive service samt städartiklar, 
kemiska produkter, mjukpapper och plast – godkännande av  
förfrågningsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Förfrågningsunderlaget avseende Upphandling av maskindiskmedel inklusive 
service, städartiklar, kemiska produkter, mjukpapper och plast godkänns. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
________________  ________________ 
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Upphandling av Maskindiskmedel inklusive service. Städartiklar, kemiska  
produkter, mjukpapper och plast behöver genomföras då gällande ramavtal 
löper ut. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förfrågningsunderlaget avseende Upphandling av Maskindiskmedel inklusive 
service. Städartiklar, kemiska produkter, mjukpapper och plast godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Upphandlare Monica Muth redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förfrågningsunderlaget avseende Upphandling av  
maskindiskmedel inklusive service, städartiklar, kemiska produkter, mjuk- 
papper och plast godkänns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 107/2018 Dnr 2018-163 773   

Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 
2017 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Enligt samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017 - 2020 
tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Marks kommun 
ska parterna årligen följa upp folkhälsoarbetet. Redovisningen 
ska så långt det är möjligt ha ett jämställdhetsperspektiv. Uppföljningen 
ska senast den 25 januari årligen vara Västra Götalandsregionens 
avdelning folkhälsa tillhanda. Uppföljningen ska även skickas till 
kommunstyrelsen i Marks kommun. 
 
Den gemensamt finansierade folkhälsoresursen ansvarar för att  
fortlöpande följa upp och rapportera eventuella avvikelser gällande planerade 
folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och till kontaktperson 
på avdelning folkhälsa. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 april2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Dagens sammanträde  
Folkhälsosamordnare Lina Sjöstrand och Sara Lindeberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen till  
protokollet. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 7(23) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-05-23 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 108/2018  Dnr 2017-470 003 

Uppdatering av riktlinjer för bredbandsersättning 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för bredbandsersättning. 
 
Tidigare antagna riktlinjer för bredbandsersättning upphävs.  
 
Finansiering till ersättning är tidigare tydligt angivet och budgeterat. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Nuvarande riktlinjer för bredbandsersättning är skrivna på ett väldigt 
restriktivt sätt. Detta har medfört att det under 2017 inte varit möjligt 
att bevilja någon ersättning för de ansökningar som kommit in till 
kommunen. 
 
Syftet med de nya riktlinjerna är att möjliggöra ersättning till fler 
typer av fiberinstallationer och på så sätt öka bredbandstäckningen 
inom kommunen och därigenom bidra till det uttalade målet i 
bredbandsstrategin. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna och 
därmed ersätter de tidigare antagna riktlinjerna för bredbandsersättning. 
 
Finansiering till ersättning är tidigare tydligt angivet och budgeterat. 

Dagens sammanträde  
IT-chef Krister Näsström redogör för ärendet. 
  
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för bred-
bandsersättning. 
 
Tidigare antagna riktlinjer för bredbandsersättning upphävs.  
 
Finansiering till ersättning är tidigare tydligt angivet och budgeterat. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 109/2018 Dnr  2018-238 045 

Ansökan om kommunal borgen - Björketorps fiber  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad. 
 
Borgen sätts till 5 331 100 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Läns- 
styrelsen, dock längst fram till 2019-01-31. Om projektet försenas  
bemyndigas kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp 
till tre månader fram till 2019-04-30. 
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Kommunstyrelsen har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013-10-31, § 145 
rätt att besluta om kommunal borgen till fiberförening i Marks kommun.  
Sådan borgen ska avse lån för tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad 
för förening som fått bidrag från exempelvis länsstyrelsen för utbyggnaden. 
Björketorps Fiber ekonomisk förening har den 26 april 2018 inkommit med 
ansökan om kommunal borgen på 5 331 100 kronor.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad. 
 
Borgen sätts till 5 331 100 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, 
dock längst fram till 2019-01-31. Om projektet försenas bemyndigas  
kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre  
månader fram till 2019-04-30. 
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad. 
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Borgen sätts till 5 331 100 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets 
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Länsstyrel-
sen, dock längst fram till 2019-01-31. Om projektet försenas bemyndigas  
kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre  
månader fram till 2019-04-30. 
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 110/2018  Dnr 2018-46 042 

Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna en uppföljning av verksamheten per sista april.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 

Dagens sammanträde  
Kommunchef Mats Lilienberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att aprilrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 111/2018  Dnr 2018-123 042 

Aprilrapport 2018 för Marks kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunchefen får i uppdrag att redovisa vad barn- och utbildningsnämndens 
underskott består av. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för 
asylsökande över 18 år noteras. 
 
Kommunstyrelsen ram utökas med 1 miljon kronor för att kunna erbjuda asyl-
sökande ungdomar över 18 år utbildning  under höstterminen.  
Finansiering sker genom kommunreserven.  
 
Äskanden från plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden hanteras i  
separat ärende. Kommunstyrelsen återkommer till nämnderna kring deras  
äskanden.   
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Återrapportering av implementering och efterlevnad av finanspolicyn noteras. 
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
budget i balans. Kommunstyrelsen noterar att det sammanlagda  
prognosticerade underskottet för nämnderna är 30 miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om  
kommunens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2018 samt en 
prognos för resten av året. Ärendet kan komma att kompletteras till  
behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 maj 2018 med  
eventuella framställningar som nämnder och styrelser gjort i samband med 
att de har behandlat sina respektive aprilrapporter. 
 
I samband med att aprilrapporten behandlas tas även aktuella ekonomiska 
frågor upp till ställningstagande och beslut. I år är följande återrapporteringar 
aktuella: 
 
• Implementering samt efterlevnad av finanspolicyn som antogs under 2017 
• Särredovisning av kostnader för asylsökande >18 år enligt KF § 146/2017 
• Framställningar från nämnder 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för 
asylsökande över 18 år noteras. 
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Kommunstyrelsen ram utökas med 1 mnkr för att kunna erbjuda asylsökande 
ungdomar över 18 år utbildning under höstterminen. Finansiering sker genom 
kommunreserven. 
 
Plan- och byggnadsnämnden och miljönämndens byte av ärendehanterings- 
system finansieras genom kommunreserven för den del som är driftkostnader 
och kommunstyrelsens ofördelade investeringsreserv för den del som är  
investering, dock maximalt 2,5 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Teknik- och servicenämnden får lov att redovisa underskott om maximalt 1,7 
mnkr hänförligt till vinterväghållning men uppmanas att sträva efter balans 
mot budget. Eventuellt överskridande finansieras av överskott inom skatte- 
intäkter och utjämning. 
 
Återrapportering av implementering och efterlevnad av finanspolicyn noteras. 
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
budget i balans. 
 
Aprilrapport 2018 för Marks kommun godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Karin Hydén, redovisningschef Lena Arvidsson, personalchef  
Roger Haglund och ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att redovisa vad 
barn- och utbildningsnämndens underskott består av.  
 
Henry Sandahl (MBP) yrkar att kommunstyrelsens ram inte ska utökas med 1 
miljon kronor för att kunna erbjuda asylsökande ungdomar över 18 år  
utbildning under höstterminen, samt att finansiering av detta ska ske genom 
kommunreserven.  
 
Leif Sternfeldt (C) yrkar att kommunstyrelsen ram utökas med 1 miljon  
kronor för att kunna erbjuda asylsökande ungdomar över 18 år utbildning  
under höstterminen. Finansiering sker genom kommunreserven.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer Henry Sandahls (MBP) förslag mot Leif Sternfeldts (C) för-
slag, och finner att arbetsutskottet antar Leif Sternfeltds (C) förslag. 
 
Reservation 
Henry Sandahl (MBP) och Tomas Johansson (M) reserverar sig till förmån för 
Henry Sandahls (MBP) förslag.  
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Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Återrapportering av särredovisning till kommunstyrelsen av kostnader för 
asylsökande över 18 år noteras. 
 
Kommunstyrelsen ram utökas med 1 miljon  kronor för att kunna erbjuda 
asylsökande ungdomar över 18 år utbildning  under höstterminen.  
Finansiering sker genom kommunreserven.  
 
Äskanden från plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden hanteras i  
separat ärende. Kommunstyrelsen återkommer till nämnderna kring deras  
äskanden.   
 
Återrapportering av implementering och efterlevnad av finanspolicyn noteras. 
 
De nämnder som prognostiserar underskott uppmanas att arbeta för en  
budget i balans. Kommunstyrelsen noterar att det sammanlagda  
prognosticerade underskottet för nämnderna är 30 miljoner kronor.  
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 112/2018  Dnr 2018-47 041 

Budget 2019-2022 för kommunstyrelsen  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Budget 2019–2022 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till  
budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Taxor och avgifter för 2019–2022 godkänns.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram 
förslag till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag 
som budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till 
budget för kommunens samlade verksamhet.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget 2019–2022 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till  
budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Taxor och avgifter för 2019–2022 godkänns. 

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Karin Hydén, kanslichef Maria Sivedal och IT-chef Krister  
Näsström redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Budget 2019–2022 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till  
budgetberedningen för vidare behandling. 
 
Taxor och avgifter för 2019–2022 godkänns.  
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 113/2018 Dnr 2017-493 022 

Instruktioner för kommundirektören/kommunchefen  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunchefen, som är kommunens ledande tjänsteman, ska fortsättningsvis 
ha benämningen kommundirektör.  
 
Kommundirektören får närvara vid alla sammanträden och har då yttranderätt 
samt även möjlighet att ta del av handlingar inför dessa sammanträden,  
förutom handlingar som rör personärenden.  
 
Instruktion för kommundirektören fastställs i övrigt i enlighet med upprättat 
förslag och ersätter tidigare instruktion beslutad av kommunstyrelsen den 20  
november 2006, § 238.   
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att där det anges ”kommun-
chefen” ersätts det med ”kommundirektören”. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
________________  ________________ 
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Enligt den nya kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en direktör som 
kommunens ledande tjänsteman och i en instruktion fastställa hur direktören 
ska leda förvaltningen under styrelsen och ange direktörens övriga uppgifter. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunchefen, som är kommunens ledande tjänsteman, ska fortsättningsvis 
ha benämningen kommundirektör.  
 
Instruktion för kommundirektören fastställs i enlighet med upprättat förslag 
och ersätter tidigare instruktion beslutad av kommunstyrelsen den 20  
november 2006, § 238.  
 
Kommunstyrelsen fattar beslut. 
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att där det anges ”kommun-
chefen” ersätts det med ”kommundirektören”. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut. 
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Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut  
Lisa Dahlberg (S) föreslår följande ändring: Kommundirektören får närvara 
vid alla sammanträden och har då yttranderätt samt även möjlighet att ta del 
av handlingar inför dessa sammanträden, förutom handlingar som rör person-
ärenden.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) 
förslag, och finner att förslaget antas.  
 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunchefen, som är kommunens ledande tjänsteman, ska fortsättningsvis 
ha benämningen kommundirektör.  
 
Instruktion för kommundirektören fastställs i övrigt i enlighet med upprättat 
förslag och ersätter tidigare instruktion beslutad av kommunstyrelsen den 20  
november 2006, § 238.  
 
Kommunens styrdokument revideras på så sätt att där det anges ”kommun-
chefen” ersätts det med ”kommundirektören”. 
 
Förslagen antas. 
 

________________ 
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§ 114/2018  Dnr 2018-232 140 

Remiss av näringslivsprogram för Marks kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 Förslag till näringslivsprogram godkänns och skickas ut på remiss i såväl 
word-format som bildspelsformat.  
 
Remiss av näringslivsprogram för Marks kommun skickas separat till alla  
näringslivsorganisationer, samtliga kommunala råd, samtliga politiska partier 
som är representerade i kommunfullmäktige, Västsvenska Handelskammaren 
samt att öppet remissförfarande sker på Marks kommuns hemsida till och 
med 2018-09-30. 

Ärendet  
Näringslivsrådet i Marks kommun enades under mötet den 15 december 2017 
att det behövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommunens vilje- 
inriktning i näringslivsfrågorna. En arbetsgrupp tillsattes och träffades under 
ett tillfälle i januari 2018 och ett i mars 2018. Ett utkast presenterades under 
rådets möte den 14 mars och detta ska nu skickas på remiss. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till näringslivsprogram 
och beslutar att skicka näringslivsprogrammet på remiss.  

Dagens sammanträde  
Näringslivshandläggare Simon Jacobsson redogör för ärendet.   
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Förslag till näringslivsprogram godkänns och skickas ut på remiss i såväl 
word-format som bildspelsformat.  
 
Remiss av näringslivsprogram för Marks kommun skickas separat till alla  
näringslivsorganisationer, samtliga kommunala råd, samtliga politiska partier 
som är representerade i kommunfullmäktige, Västsvenska Handelskammaren 
samt att öppet remissförfarande sker på Marks kommuns hemsida till och 
med 2018-09-30.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 115/2018  Dnr 2017-224 861  

Samverkan Markshow 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Näringslivsrådet i Marks kommun enades under mötet den 15 december 2017 
att det behövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommunens vilje- 
inriktning i näringslivsfrågorna. En arbetsgrupp tillsattes och träffades under 
ett tillfälle i januari 2018 och ett i mars 2018. Ett utkast presenterades under 
rådets möte den 14 mars och detta ska nu skickas på remiss. 
 
Ärendets behandling 
Kommuniedningskontorets tjänsteutlåtande den 19 april 2018. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 april 2018, § 
80. 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2018, § 
97, där ärendet bordlades.  

Dagens sammanträde  
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut, och finner att förslaget antas.  
  

________________ 
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§ 116/2018  Dnr 2016-469 753  

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun undersöker  
möjligheterna till att starta ett boende för hemlösa 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs. 

Ärendet  
I ett medborgarförslag, daterat 2016-12-21 föreslås att Marks kommun 
ska undersöka möjligheten att starta ett boende för dem som 
behöver det mest fundamentala, tak över huvudet, minst 5-10 platser 
bör kommunen klara av. Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-15 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. 
I februari 2018 beslutade kommunstyrelsens presidium att höra 
socialnämnden i frågan. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2017, samt den 
5 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en plan för hur bostadssituationen 
ska lösas för dem som idag står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 
2017-11-02 och 2018-04-05 som svar till förslagsställaren.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 117/2018  Dnr 2017-246 531 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun tar upp linje 55:s  
linjesträckning fram till Solvik med Västtrafik  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs. 

Ärendet  
I ett medborgarförslag inkommit den 13 maj 2017 föreslås Marks 
kommun ta upp frågan med Västtrafik om förlängning av busslinje 55 
till Solvik.   
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 april 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun framför förslagsställarens önskemål om förlängning av 
buss 55 i samband med kommunens kommande dialog med Västtrafik. 
 
Medborgarförslaget anses härmed besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 118/2018  Dnr  2017-357 172 

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att ändra 
reglerna för IVPA 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs. 

Ärendet  
I ett medborgarförslag, daterat 2017-09-13 föreslås att Marks kommun 
ska ändra reglerna för IVPA, I väntan på ambulans, så att de får 
samma kriterier som innan försämringen 2016-07-01 när det gäller 
Svansjöområdet. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska utreda 
vad kostnaderna är för att utöka räddningstjänsten möjligheter att 
rycka ut i väntan på ambulans vid fler tillfällen än vad dagens avtal 
ger möjlighet till. Kostnaderna ska ställas i relation till vad det innebär 
för invånarna i området.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 november 2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att, tillsammans med representanter 
från SÄS och SÄRF ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans 
eller alternativ lösning ska utformas i Mark. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad 2017- 
11-16 som svar till förslagsställaren.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 119/2018 Dnr 2018-274 101  

Redovisning av obesvarade motioner  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
_______________  ______________ 
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som inte har fattats beslut i inom ett 
år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras på kommun- 
fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontoret har den 9 maj 2018 upprättat förteckning 
över obesvarade motioner.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 23(23) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-05-23 
 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 120/2018 Dnr 2018-274 101  

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningen godkänns.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
  
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
________________  ________________ 
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har fattats beslut i 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen ska göras 
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde ijuni och december.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontoret har den 9 maj 2018 upprättat förteckning 
över obesvarade medborgarförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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