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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-06-13 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00-15.50. 
Paus klockan 14.25-14.30.  

  
Beslutande M Tomas Johansson  
 C Leif Sternfeldt 
 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Henry Sandahl (MBP) 
 S Lisa Dahlberg, klockan 13.30-15.25 §§ 121-del av § 128 
 V Arthur Thiry tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) del av § 128 
 S Peter Landgren 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Christopher Thorsson, klockan 13.30-15.25 
 V Arthur Thiry, §§ 121-del av § 128 
   
   
  Övriga 
 SD Mattias Krantz, kommunstyrelsen § 128 
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret § 

121 
  Lena Lindblad, upphandlare §§ 122-123 
  Maria Sivedal, kanslichef §§ 124-128 
  Anna Holmén, utredare §§ 124-125 
  Simon Jacobsson, näringslivshandläggare § 126 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 127-128 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 127-128 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 127-128 
  Roger Haglund, personalchef § 127-128 
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg  
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 21 juni 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 §§ 121-128 
 
Sammanträdesdatum 2018-06-13 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2018-06-21 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-07-13 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Information om samrådshandling för planprogram för  
området runt Smälteryd, Lygnersvider 1:29  

§ 121 

  
Upphandling av livsmedel grossist – godkännande av förfrågnings-
underlag  

§ 122 

  
Upphandling av tekniska konsulttjänster – godkännande av  
förfrågningsunderlag  

§ 123 

  
Svar på motion om ändring av infart/påstigningsfält vid Kinna vård-
central och Nya Dagträffen (-) 

§ 124 

  
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 § 125 
  
Medlemskap i Coompanion  § 126 
  
Anvisning till nämndplan 2019-2020 § 127 
  
Budgetberedning § 128 
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§ 121/2018 Dnr 2017-463 214  

Information om samrådshandling för planprogram för området runt 
Smälteryd, Lygnersvider 1:29 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Ärendet  
Marks kommun har förvärvat fastigheten Smälteryd, Lygnersvider 1:29 under 
hösten 2017 för att skapa en strategisk möjlighet för utveckling av Sätila 
tätort. En förändring av området med möjligheter till nybyggnation av  
bostäder och service  bör prövas i en ny detaljplan.  
 
Ärendets behandling 
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 30 maj 2018.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att: 
 
- godkänna förslag till planprogram för området runt Smälteryd, Lygnersvider 
1:29, Sätila i Marks kommun. 
 
- skicka ut förslaget till program på samråd i enlighet med 5 kap. 11 § plan- 
och bygglagen, till andra myndigheter, allmänhet och olika intressenter för att 
få in synpunkter på förslaget. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén ger arbetsutskottets  
information om bakgrund och syfte med planprogrammet samt presenterar 
programförslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.  

________________ 
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§ 122/2018 Dnr 2018-278 0521 

Upphandling av livsmedel grossist – godkännande av  
förfrågningsunderlag  
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende livsmedel grossist godkänns. 

Ärendet  
Upphandling av livsmedel (grossist) till kommunens verksamheter 
behöver genomföras då gällande ramavtal löpt ut.  
 
Ärendets behandling 
Upphandlingsenhetens tjänsteutlåtande den 24 maj 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upphandlings- 
dokumentet avseende livsmedel (grossist). 
 
Dagens sammanträde 
Upphandlare Lena Lindblad redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet avseende livsmedel  
grossist godkänns.  
 
Förslaget antas.  
 

________________ 
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§ 123/2018 Dnr 2018-279 0522 

Upphandling av tekniska konsulttjänster – godkännande av  
förfrågningsunderlag 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende tekniska konsulttjänster godkänns. 

Ärendet  
Upphandling av tekniska konsulter behöver genomföras då gällande 
ramavtal löper ut 2018-09-30. Upphandlingen genomförs tillsammans 
med Svenljunga kommun. 
 
Ärendets behandling 
Upphandlingsenhetens tjänsteutlåtande den 24 maj 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upphandlings- 
dokumentet avseende tekniska konsulttjänster. 
 
Dagens sammanträde 
Upphandlare Lena Lindblad redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet avseende tekniska konsult-
tjänster godkänns.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 124/2018 Dnr 2015-594 315  

Svar på motion om ändring av infart/påstigningsfält vid Kinna vård-
central och Nya Dagträffen (-)  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Motionärens förslag till åtgärder vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen har 
genomförts.   
 
Motionen anses härmed besvarad.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Ylva Höglund (-) har i en motion den 24 november 2015 föreslagit att Marks 
kommun snarast undersöker infarten/påstigningsfältet vid Kinna vårdcentral 
och Nya Dagträffen. Vidare angav Ylva Höglund att taxi/färdtjänst och privata 
får köra över höga trottoarkanter för att komma till respektive ingångar.  
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionärens förslag till åtgärder vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen har 
genomförts.   
 
Motionen anses härmed besvarad. 
 
Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Motionärens förslag till åtgärder vid Kinna vårdcentral och Nya Dagträffen har 
genomförts.   
 
Motionen anses härmed besvarad. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 125/2018 Dnr 2018-214 106 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun godkänner Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. 
  
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion har beslutat att  
rekommendera medlemskommunerna att godkänna Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-2020. Medlemskommunernas beslut ska meddelas till Borås- 
regionen Sjuhärads kommunalförbund. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 maj 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun godkänner Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.  
 
Dagens sammanträde 
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun godkänner Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018-2020.  
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 126/2018 Dnr 2018-156 106  

Medlemskap i Coompanion  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun ska vara medlemmar i Coompanion Sjuhärad. Kommunchefen 
får i uppdrag att bereda fram förslag på lämplig person som kan sitta i  
styrelsen. 
 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut den 24 september 2015, dnr 
2015-139 103-2.   
  
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
Marks kommun sade upp medlemskapet i Coompanion Sjuhärad i december 
2015. Marks kommun har kvar insatsen i Coompanion Sjuhärad på 10 000 
kronor. Insatsen ska antingen återbetalas av föreningen om Marks kommun 
inte ska förnya medlemskapet, eller kvarstå om Marks kommun ska förnya 
medlemskapet. Marks kommun har att ta ställning till medlemskap i  
Coompanion från och med 1 januari 2019. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 april 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun fullföljer det beslut som fattades av kommunstyrelsen den 24 
september 2015 och som innebar att kommunen sade upp sitt medlemskap i 
Coompanion Sjuhärad den 31 december 2015. Kommunen begär åter- 
betalning av innestående insats i Coompanion Sjuhärad på 10 000 kronor. 
 
Dagens sammanträde 
Näringslivhandläggare Simon Jacobsson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lisa Dahlberg (S) föreslår följande: 
 
Marks kommun ska vara medlemmar i Coompanion Sjuhärad. Kommunchefen 
får i uppdrag att bereda fram förslag på lämplig person som kan sitta i  
styrelsen. 
 
Detta beslut ersätter kommunstyrelsens beslut den 24 september 2015, dnr 
2015-139 103-2.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lisa Dahlbergs (S) 
förslag, och finner att förslaget antas.   

________________ 
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§ 127/2018 Dnr 2018-294 012  

Anvisning till nämndplan 2019-2020 
Arbetsutskottets beslut 
 
Anvisning till nämndplan 2019–2020 godkänns. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige den 20 juni 
godkänner ärendet reviderade ramar 2019 där tidpunkt för nämndernas  
beslut om nämndplaner fastställs. 

Ärendet  
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger 
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. I enlighet med  
kommunens styrsystem fastställer fullmäktige uppdrag och resurser för de två 
kommande verksamhetsåren. Detta för att skapa långsiktiga och stabila  
planeringsförutsättningar för nämnder och verksamhet. 
 
Utifrån fullmäktiges budget fastställer nämnden i nämndplanen sin inriktning 
och sina prioriteringar för verksamheten för de kommande två åren. Genom 
att även nämndplanen görs för två år fullföljs tanken med långsiktiga och  
stabila planeringsförutsättningar för nämnder och verksamhet. Planen ska  
beslutas senast 31 oktober för att möjliggöra framtagandet av verksamhets-
planer innan verksamhetsåret startas.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till anvisning till nämndplan 
2019–2020. Anvisningen fastställer vad nämndernas planer ska innehålla 
samt tidsplan för beslut och inlämning till kommunstyrelsen. 
 
Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juni 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Anvisning till nämndplan 2019–2020 godkänns. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige den 20 juni 
godkänner ärendet reviderade ramar 2019 där tidpunkt för nämndernas  
beslut om nämndplaner fastställs.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Anvisning till nämndplan 2019–2020 godkänns. 
 
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunfullmäktige den 20 juni 
godkänner ärendet reviderade ramar 2019 där tidpunkt för nämndernas  
beslut om nämndplaner fastställs.  
 
Förslagen antas.  
_______________ 
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§ 128/2018 
 
Budgetberedning 
 
Ärende på dagordningen   Föredragande 
 
- Årets budgetprocess, innehåll och tider  Ekonmichef Karin 
- Omvärldsbevakning   Hydén  
- Ekonomisk utveckling och läge just nu 
- Genomgång av nämndernas förslag 
- Uppdrag/frågeställningar lämnas från budget- 
  beredningen till förvaltningen att belysa inför  
  nästa budgetberedning. 
- Inplanering av eventuell träff med presidier 
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