SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.20
Paus klockan 15.15-15.25.

Beslutande

M
C
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Tomas Johansson
Leif Sternfeldt
Henry Sandahl
Lisa Dahlberg
Peter Landgren

L
MP
S

Ej tjänstgörande ersättare
Rolf Hallberg
Lo Göthberg Larsson klockan. 13.30-15.25
Christopher Thorsson

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommunchef
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Måns Hallén, förvaltningschef § 165-166
Åsa Hagnestål, översiktsplanerare § 165-166
Roger Haglund, personalchef § 167
Camilla Olsson, näringslivshandläggare § 167-168
Anna Holmén, utredare § 167-170

Utses att justera

Lisa Dahlberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 8 oktober
2018
§§ 163-174

Underskrifter Sekreterare
Henrik Yrlid
Ordförande
Tomas Johansson
Justerande
Lisa Dahlberg

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 163-174

Sammanträdesdatum

2018-09-26

Datum för anslags
uppsättande

2018-10-08

Datum för anslags
nedtagande

2018-10-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 163

Utredning om en samlad enhet/förvaltning för vuxenutbildning,
arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd

§ 164

Information om fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst

§ 165

Information om samrådsredogörelse för planprogram Kinna
centrum och Lyckeskola

§ 166

Svar på motion om en strategi för att få bukt med stigande sjuktal
(S)

§ 167

Byte av ledamöter i Näringslivsrådet 2018

§ 168

Remiss avseende revidering av Västbus riktlinjer

§ 169

Återremiss från kommunstyrelsen 2018-09-05 § 121Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och
lämna förslag på hur LSS-verksamhet kan utvecklas avseende
kvalitet och innehåll för brukarna

§ 170

Uppdatering av riktlinjer för kommuns kravverksamhet

§ 171

Begäran om förstudie avseende ändamålsenliga lokaler för
skolverksamhet, stadie F-9. Fritsla

§ 172

Utdebitering 2019

§ 173

Information om rekrytering av förvaltningschef till barn- och
utbildningsförvaltningen

§ 174

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(16)
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2018-09-26
§ 163/ 2018

’

Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Information om rekrytering av förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen tillförs ärendelistan.

Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att information om rekrytering av förvaltningschef till
Barn- och utbildningsförvaltningen tillförs ärendelistan.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förändringen kan antas och finner att så sker.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 164/2018

Dnr 2018-446 109

Utredning om en samlad enhet/förvaltning för vuxenutbildning,
arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd
Arbetsutskottets beslut
Ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
ett yttrande om förslaget.

Ärendet
Kommundirektören har fått kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag att särskilt utreda ett framtida läge som innebär att arbetsmarknads-frågor, vuxenutbildningsverksamhet och försörjningsstöd samlas i en förvaltning/enhet. Idag är dessa verksamheter spridda på flera olika nämnder och förvaltningar i kommunen.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om ärendet den 22 augusti,
§ 135 och samma information gavs till kommunstyrelsens den 5 september §
100.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 14 september
2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmarknadspolitiska insatser, integration, flyktingmottagande, svenska för invandrare, studie- och yrkesvägledning och feriearbete samlas i en egen verksamhet med start 2019-01-01.
Verksamheten leds av en verksamhetschef med Barn- och utbildningsnämnden som huvudman.
Barn- och utbildningsnämnden ska vara anställningsmyndighet för all personal
inklusive kommunens samtliga bidragsanställningar.
Försörjningsstödet förs till den nya enheten senast 2020-01-01 och Socialnämnden får i uppdrag säkerställa övergången av verksamheten till den nya
enheten avseende arbetssätt, sekretess, samverkan, kompetens mm. Särskild
hänsyn ska dock tas till det projekt för att minska långvarigt bidragsberoende
som Socialnämnden deltar i.
Tekniska förvaltningen svarar även fortsättningsvis för genomförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser i den del som insatsen berör naturvårdslagets
verksamhet men verksamheten styrs på uppdrag av den nya verksamheten
på barn- och utbildningsnämnden.
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut återkommer Kommunstyrelsen till kommunfullmäktige med förändringar i reglementen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i övrigt fatta de beslut som behövs för att
genomföra förändringen.

Dagens sammanträde

Kommundirektör Mats Lilienberg redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M) yrkar att ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för ett yttrande om förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt Tomas Johanssons yrkande.

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 165/2018

Dnr 2013-389 212

Information om fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskott beslutar att skicka ut förslag till fördjupad översiktsplan FÖP
Mark Nordväst på samråd enligt PBL 3kap 8§ under tiden 5 november 2018
till och med 7 januari 2019.

Ärendet
Förslag till samrådshandling för Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst är
framtagen enligt översiktsplanens beslutade fördjupningsområde för nordvästra delen
av Marks kommun. (Öp del 1, kap 4:2, Nya fördjupningar (FÖP) samt figur 4:1.)
I samrådshandlingen för FÖP Mark Nordväst har mer detaljerade ställningstaganden
inordnats, föreslagen mark- och vattenanvändning har preciserats och mer detaljerade
avvägningar för de fem huvudorterna utförts.

Ärendets behandling
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande är daterad den 3 september 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att skicka ut förslag till fördjupad
översiktsplan FÖP Mark Nordväst på samråd enligt PBL 3kap 8§, under tiden 5
november 2018 tom 7 jan 2019.

Dagens sammanträde

Måns Hallén, förvaltningschef, och Åsa Hagnestål, översiktsplanerare, föredrar
ärendet.
Ärendet diskuterad

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att skicka ut förslag till
fördjupad översiktsplan FÖP Mark Nordväst på samråd enligt PBL 3kap 8§,
under tiden 5 november 2018 tom 7 jan 2019.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 166/2018

Dnr 2018-318 214

Information om samrådsredogörelse för planprogram Kinna centrum
och Lyckeskola
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner föreliggande samrådsredogörelse samt de förslag
till ändringar och kompletteringar av planhandlingar som där föreslås.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2018-06-20 ett förslag till planprogram för
Kinna centrum och Lyckeskolan i Marks kommun och den i programmet redovisade
placeringen av Lyckeskolan inom primärt skolområde i programområdets västra hörn.
Förslaget till program skickades ut på samråd i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen, till andra myndigheter, allmänhet och olika intressenter under tiden 201807-04 tom 2018-09-02.Nu föreligger en redogörelse för inkomna synpunkter under
samrådstiden samt förslag till ändringar och kompletteringar i det fortsatta planarbetet

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskottet föreslås att:
Godkänna föreliggande samrådsredogörelse samt de förslag till ändringar och
kompletteringar av planhandlingar som där föreslås. Översända godkänd programhandling till plan och byggnadsnämnden för att under nämnden ledning
upprätta ny detaljplan för det aktuella området.

Dagens sammanträde

Måns Hallén, förvaltningschef, och Åsa Hagnestål, översiktsplanerare, föredrar
ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreliggande samrådsredogörelse
samt de förslag till ändringar och kompletteringar av planhandlingar som där
föreslås.
Förslaget antas.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 167/2018

Dnr 2017-255 026

Svar på motion om en strategi för att få bukt med stigande sjuktal (S)
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen.

Ärendet
I en motion daterad 2017-05-16 föreslår Christopher Thorsson (S) och Lisa Dahlberg
(S) att en strategi arbetas fram kring hur kommunen ska arbeta för att sjuktalen ska
minska. Arbetet bör ske i nära samarbete med de fackliga organisationerna. Motionärerna menar att Marks kommun som organisation tappar kompetens till följd av sjukskrivningar, samt tyngre arbetsbelastning för kvarvarande kollegor i de fall ingen vikarie tillsätts.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 augusti 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Motionärens förslag om framtagande av strategi för hur arbetet med att få ner sjuktalet är verkställt.
Motionen anses därmed besvarad.

Dagens sammanträde

Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Förslag från Ledamöterna på dagens sammanträde.
Lisa Dahlberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Peter Landgren (S) yrkar bifall Lisa Dahlbergs yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om Lisa Dahlbergs (S) yrkande bifalles
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 168/2018

Dnr 2018-33 141

Byte av ledamöter i Näringslivsrådet 2018
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet utser Peter Albinsson, Fritsla, och Anna Pyk, Hyssna, till nya
ledamöter av näringslivsrådet.
Ledamöter väljs enligt reglementet på två år.

Ärendet
Under Näringslivsrådets sammanträde i december månad 2017 ställde fem av rådets
ledamöter sina platser till förfogande. Till vårens möte den 14 mars 2018 tillsattes tre
nya ledamöter och till det första mötet i höst, den 5 oktober, behöver vi tillsätta ytterligare två ledamöter.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 augusti 2018.

Dagens sammanträde
Camilla Olsson redogör för ärendet

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att Peter Albinsson, Fritsla, och Anna Pyk, Hyssna utses
till nya ledamöter av näringslivsrådet.
Ledamöter väljs enligt reglementet på två år.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 169/2018

Dnr 2018-331 751

Remiss avseende revidering av Västbus riktlinjer
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Remissvaret avseende revidering av Västbus riktlinjer kompletteras med
socialnämndens synpunkter och skickas till Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund som kommunens svar.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut

Ärendet
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk, psykiatrisk och
social problematik antogs av Västra Götalandsregionen 2005. Ett förslag till
revidering av Västbus riktlinjer har utarbetats.
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har remitterat förslaget till
medlemskommunerna. Kommunernas synpunkter på förslaget ska meddelas
till kommunalförbundet senaste den 31 oktober 2018.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 augusti 2018.

Dagens sammanträde
Anna Holmén, utredare, redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att remissvaret avseende revidering av Västbus riktlinjer
kompletteras med socialnämndens synpunkter och skickas till Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund som kommunens svar.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 170/2018

Dnr 2018-101 776

Återremiss från kommunstyrelsen 2018-09-05 § 121Socialnämndens återrapportering av uppdrag att utreda och lämna
förslag på hur LSS-verksamhet kan utvecklas avseende kvalitet och
innehåll för brukarna
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till kommunala funktionshinderrådet för eventuella
synpunkter, svar senast den 31 december 2018.

Ärendet
Kommunfullmäktige gav socialnämnden i uppdrag att utreda och återkomma
med förslag på hur LSS-verksamheten kan utvecklas avseende kvalitet och
innehåll för brukarna (KF § 153/2016)
Socialförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag på LSS-verksamheten
kan utvecklas, vilket socialnämnden den 5 februari 2018, § 7, beslutat att
översända till kommunfullmäktige.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 juli 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 augusti § 145,
Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott för att höra kommunala funktionshinderrådet
i frågan 2018-09-05 § 121

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunala funktionshinderrådet för eventuella synpunkter, svar senaste den 31 december 2018.
Förslaget antas
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 171/2018

Dnr 2018-236 001

Uppdatering av riktlinjer för Marks kommuns kravverksamhet
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för kommunens kravverksamhet antas enligt upprättat förslag
Allmänna riktlinjer för kommunens kravhantering, Ks 1995-02-07 § 58, upphävs.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Riktlinjer för kommunens kravhantering är antagna 1995 och i behov av uppdatering.
Kommunledningskontoret har sett över dessa riktlinjer och tagit fram ett förslag till
uppdatering.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad 2018-06-12.
Förvaltningens förslag till beslut
Riktlinjer för kommunens kravverksamhet antas enligt upprättat förslag
Allmänna riktlinjer för kommunens kravhantering, Ks 1995-02-07 § 58, upphävs.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att riktlinjer för kommunens kravverksamhet antas enligt

upprättat förslag samt att allmänna riktlinjer för kommunens kravhantering, Ks 199502-07 § 58, upphävs.
Förslaget antas.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 172/2018

Dnr 2018-84 30

Begäran om förstudie avseende ändamålsenliga lokaler för
skolverksamhet, stadie F-9, i Fritsla
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden.
Förstudiens uppgift är att visa vilka möjligheter som finns att anpassa skollokalerna i Fritsla så de blir ändamålsenliga för skolverksamhet i stadierna F-9.
Studien bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag.
Förstudien finansieras inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i § 16/2018 begärt att kommunstyrelsen beställer
en förstudie från teknik- och servicenämnden som syftar till att utreda olika åtgärder
för skollokaler i Fritsla. Förstudien ska enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott,
§ 19/2018, utgå ifrån fortsatt högstadieverksamhet på orten. Förstudien bör innehålla
olika lösningar och förslag och om möjligt samordnas med pågående förstudie av förskolesituationen på orten.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad 2018-08-07.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden. Förstudiens
uppgift är att visa vilka möjligheter som finns att anpassa skollokalerna i Fritsla så de
blir ändamålsenliga för skolverksamhet i stadierna F-9. Studien bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag.
Förstudien finansieras inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beställer en förstudie från teknik- och servicenämnden. Förstudiens uppgift är att visa vilka möjligheter som finns att anpassa
skollokalerna i Fritsla så de blir ändamålsenliga för skolverksamhet i stadierna F-9.
Studien bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag.
Förstudien finansieras inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.
Förslaget antas.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26
§ 173/2018

Dnr 2017-480 042

Utdebitering 2019
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i
preliminär skatt för inkomst under 2019 fastställs till oförändrat 21,21 kronor
per skattekrona.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut

Ärendet

Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal
skattesats:
8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val
av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall,
avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)
inom denna tid.
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Finansiellt mål
Kommunen har tre finansiella mål. Ett av dessa mål är att skattesatsen ska vara oförändrad.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad 2018-08-27.

Förvaltningens förslag till beslut
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2019 fastställs till oförändrat 21,21 kronor per skattekrona.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för
kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2019 fastställs till
oförändrat 21,21 kronor per skattekrona.
Förslaget antas.
_______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(16)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-09-26

§ 174/2018

Information om rekrytering av förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen
Kommundirektör Mats Lilienberg informerar att Dennis Reinhold, förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, har sagt upp sig från sin anställning. Arbetet med att hitta en efterträdare pågår och ett antal ansökningar har inkommit till den nya tjänsten.
Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens presidium kommer
delta på kommande intervjuer.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

