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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2018-11-21 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.35 

Paus 14.55-15.05, 15.35-45 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 L Niklas Herneryd 

 C Leif Sternfeldt 

 M Tomas Johansson 

 KD Lars-Inge Andersson 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande C Lena Ferm Hansson 

 S Peter Landgren 

 S Christopher Thorsson 

 M Tomas Ekberg 

 KD Elise Arnell 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Lars Landrö, kanslichef 

  Per Hagehammar, konsult §§ 204 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 205–208 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 205–208 

  Tor Ellnefors, ekonom §§ 205–208 

  Johan Höglund, ekonom §§ 205–208 

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 205–208 

  Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 205–208 

  Mia Pehrsson, ekonom §§ 205–208 

  Roger Haglund, personalchef §§ 215 

  Anna Holmén, utredare §§ 216 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 216 

  Marielle Neander, kommunjurist §§ 217 

Utses att justera Tomas Johansson 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 26 november 

  

Underskrifter Sekreterare  §§  204–219 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Lisa Dahlberg   

     

 Justerande    

  Tomas Johansson   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 204–219 
 
Sammanträdesdatum 2018-11-21 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2018-11-26 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2018-12-18 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                          Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Information om fiberutbyggnad § 204 

  

Oktoberrapport för kommunstyrelsen § 205 
  

Oktoberrapport för Marks kommun § 206 
  

Taxor och avgifter 2019 § 207 
  

Budget 2019–2022 för Marks kommun § 208 
  

Partistöd för 2019 § 209 

  
Annonsering för kommunfullmäktiges sammanträden § 210 

  
Redovisning av obesvarade motioner  § 211 

  
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag § 212 

  
Upplösning av samordningsforum för mottagande av nyanlända § 213 

  

Verksamhetsplan för folkhälsa år 2019 § 214 
  

Svar på revisionsrapport gällande kommunens arbetsmiljöarbete § 215 
  

Boende för ensamkommande ungdomar över 18 i asylprocessen § 216 
  

Mångfalds-, jämlikhets och tillgänghetsstipendium 2018 § 217 
  

Arbetsformer för kommunstyrelsen § 218 

  
Information om val som ska genomföras av kommunstyrelsen i § 219 

december år 2018  
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              § 204/2018   

Information om fiberutbyggnad 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet   

Per Hagehammar från Stadsnätskonsult i Väst AB har på uppdrag av  
kommundirektör Mats Lilienberg utrett fiberutbygganden i Marks kommun. 
Uppdraget har bland annat bestått av att ta reda på den totala  
fibertäckningen i Marks kommun och identifiera utbyggnadsplaner hos  
operatörer och föreningar. 

Dagens sammanträde 
Per Hagehammar informerar om resultaten från utredningen som har  
genomförts. 

 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 
_______________ 
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            § 205/2018 Dnr 2018–49 042 

Oktoberrapport för kommunstyrelsen 

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

Ärendet  

Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda styrsystem för Marks kommun skall 

samtliga nämnder lämna en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den  

ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2018. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 november 2018. 
 
Förvaltningsförslag till beslut 
Oktoberrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår följande:  

Oktoberrapport 2018 för kommunstyrelsen godkänns.  

Förslaget antas 

________________ 
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            § 206/2018 Dnr 2018–522 042 

Oktoberrapport för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Oktoberrapport 2018 för Marks kommun godkänns. 
 
De nämnder som prognostiserar budgetunderskott uppmanas att vidta  
nödvändiga åtgärder för att 2019 vara i balans med budget. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 
 

Ärendet  

Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den ekono-

miska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2018. 

Mellan augusti och oktober har bedömningen för två av grunduppdragen ändrats från i 

hög grad till delvis. Av kommunens totalt 32 uppdrag är bedömningen av nämnder 

och styrelser att 8 kommer att uppfyllas helt, 16 i hög grad och 8 delvis. 

Den ekonomiska prognosen för kommunen innebär ett resultat om 27,3 mnkr, vilket 

är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten. Av de hittills in-

komna beslutsprotokollen från nämnderna har inga särskilda framställningar gjorts. 

Alla nämnder har ännu inte behandlat sina oktoberrapporter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 november 2018 
 
Förvaltningsförslag till beslut 

          Oktoberrapport 2018 för Marks kommun godkänns. 
 

De nämnder som prognostiserar budgetunderskott uppmanas att vidta nöd-
vändiga åtgärder för att 2019 vara i balans med budget. 

Dagens sammanträde  
Ekonomi Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår följande:  
 

          Oktoberrapport 2018 för Marks kommun godkänns. 
 

De nämnder som prognostiserar budgetunderskott uppmanas att vidta nöd-
vändiga åtgärder för att 2019 vara i balans med budget. 

Förslaget antas 

________________ 
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           § 207/2018 Dnr 2017–480 042 

Taxor och avgifter 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande taxor och avgifter: 
1. Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutöv-

ning fastställs enligt upprättat förslag. 
2. Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt 

upprättat förslag. 
3. Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
4. Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
5. Avgifter avseende bibliotek ändras enligt upprättat förslag. 
6. Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
7. Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter 

fastställs enligt upprättat förslag. 
8. Taxa för tillsyn av solarier fastställs enligt upprättat förslag. 
9. Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
10. Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt  

miljöbalken fastställs enligt upprättat förslag. 
11. Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg fast-

ställs enligt upprättat förslag. 
12. Tillsynsavgifter enligt alkohollagen fastställs till 1,25% av omsättning på 

alkoholdrycker exklusive moms. 
13. Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter fastställs 

enligt upprättat förslag. 
14. Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs enligt upprättat 

förslag. 
15. Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär fastställs 

enligt upprättat förslag.  
16. Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär 

införs enligt upprättat förslag. 
17. Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
18. Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
19. Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs 

enligt upprättat förslag.  
20. Taxa avseende avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt bo-

ende fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2019.   
 
Kommunfullmäktige fattat slutligt beslut. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång. 
 

Ärendet  

I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya taxor 

inom sina verksamhetsområden. Nedan redovisas vilka taxor som föreslås bli föränd-

rade från och med 2019. 
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I dokumentet ”Taxor och avgifter 2019, Budget 2019–2022” redovisas nämndernas 

inlämnade förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över nämndernas 

samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom redovisas en 

sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 30 oktober 2018. 
 
Förvaltningsförslag till beslut 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 

Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt upprättat för-

slag. 

Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 

Avgifter avseende bibliotek ändras enligt upprättat förslag. 

Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska biprodukter fastställs en-

ligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn av solarier fastställs enligt upprättat förslag. 

Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Taxa för tillsyn och prövning av strandskydd och kulturreservat enligt miljöbalken fast-

ställs enligt upprättat förslag. 

Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse/förlängd skolbarnomsorg fastställs enligt 

upprättat förslag. 

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen fastställs enligt upprättat förslag. 

Kontrollavgift för läkemedelsförsäljning i enskilda verksamheter fastställs enligt upp-

rättat förslag. 

Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen fastställs enligt upprättat förslag. 

Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär fastställs enligt upp-

rättat förslag.  

Måltidstaxa vid äldreboendenas restauranger, extern gäst - ej pensionär införs enligt 

upprättat förslag. 
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Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 

Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  

Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt upprät-

tat förslag.  

Taxa avseende avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, särskilt boende fastställs 

enligt upprättat förslag. 

Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2019.   

Dagens sammanträde  

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) yrkar att alkoholtaxan ska vara 1,25 % av   

omsättning på alkoholdrycker exklusive moms. 

Lars-Inge Andersson (KD) med instämmande från Tomas Johansson (M) yrkar att  

avgiften för kulturskola ska vara på samma nivå som den som rådde år 2016. 

Beslutsgång   

            Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer Leif Sternfeldts yrkande mot avslag och finner att  
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Leif Sternfeldts yrkande. 
 

            Beslutsgång 2 

            Ordföranden ställer Lars-Inge Anderssons yrkande mot avslag och finner att  
            kommunstyrelsens arbetsutskott avslår yrkandet. 
 

Reservation 
Lars-Inge Andersson (KD) och Tomas Johansson (M) reserverar sig mot  
beslutet. 

           
            Beslutsgång 3 

Ordföranden frågar om förslaget till taxor och avgifter kan antas i sin helhet och finner 
att så sker. 

 
_______________ 
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           § 208/2018 Dnr 2017–480 042 

Budget 2019–2022 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Budget 2019–2020 med plan för 2021–2022 fastställs. 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa ramväxling mellan kommun-

styrelsen, kul-tur- och fritidsnämnden och plan- och byggnadsnämnden 
med anledning av bildandet av en ny samhällsutvecklingsenhet inom nu-
varande bygg- och miljökontor. Enheten kommer att arbeta på kommun-
styrelsens uppdrag. 

3. Gratis kollektivtrafikresor för ungdomar följer från och med 2019 de regler 
som regeringen beslutade 26 april 2018 och ersätter den del av kommun-
fullmäktiges beslut från 15 december 2014 som handlar om vilka ungdo-
mar som omfattas av subventionerade resor. 

 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Budgeten är det övergripande dokument som anger kommun-fullmäktiges inriktning 

och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetplanering 

där fokus ligger på långsiktig hållbarhet 

Ärendets behandling  

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 november 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Budget 2019–2020 med plan för 2021–2022 fastställs. 

Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa ramväxling mellan kommunstyrelsen, kul-
tur- och fritidsnämnden och plan- och byggnadsnämnden med anledning av bildandet 
av en ny samhällsutvecklingsenhet inom nuvarande bygg- och miljökontor. Enheten 
kommer att arbeta på kommunstyrelsens uppdrag. 

Gratis kollektivtrafikresor för ungdomar följer från och med 2019 de regler som rege-
ringen beslutade 26 april 2018 och ersätter den del av kommunfullmäktiges beslut 
från 15 december 2014 som handlar om vilka ungdomar som omfattas av subvention-
erade resor. 
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Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Lars-Inge Andersson (KD) informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om  

kristdemokraternas ändringsförslag avseende budget 2019–2022. 

Leif Sternfeldt (C) informerar om Markmajoritetens ändringsförslag avseende budget 

2019–2022. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens 

förslag till beslut och finner att så sker. 
 

Beslutsgång 2 

Ordföranden frågar om informationen från Lars-Inge Andersson och Leif Sternfeldt kan 

noteras och finner att så sker. 

_______________ 
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§ 209/2018                Dnr 2018–15 104 

Partistöd för 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala ett partistöd till de partier som 

finns representerat i kommunfullmäktige bestående av ett grundstöd på 
46 500 kronor och ett mandatstöd på 23 250 kronor per mandat. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att till Markbygdspartiet utbetala ett grund-
stöd på 46 500 kronor. 
Totalkostnad uppgår till 1 604 250 kronor och finansieras av  

     kommunfullmäktiges anslag för partistöd. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

 

Ärendet 
I kommunallagen anges att kommuner får ge ett ekonomiskt stöd till de poli-
tiska partier som finns verksamma i en kommun för att stärka deras ställning 
i den lokala demokratin. Utöver det som anges i kommunallagen har Marks 
kommun även antagit särskilda bestämmelser som rör det kommunala parti-
stödet.  

I kommunallagen anges att kommuner får ge ett ekonomiskt stöd till de politiska par-
tier som finns verksamma i en kommun för att stärka deras ställning i den lokala de-
mokratin. Utöver det som anges i kommunallagen har Marks kommun även antagit 
särskilda bestämmelser som rör det kommunala partistödet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad 2018-11-06. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetala ett partistöd till de partier som finns repre-
senterat i kommunfullmäktige bestående av ett grundstöd på 46 500 kronor och ett 
mandatstöd på 23 250 kronor per mandat. 

Kommunfullmäktige beslutar att till Markbygdspartiet utbetala ett grund-stöd på 46 
500 kronor. 

Totalkostnad uppgår till 1 604 250 kronor och finansieras av   
kommunfullmäktiges anslag för partistöd. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala ett partistöd till de  
      partier som finns representerat i kommunfullmäktige  
      bestående av ett grundstöd på 46 500 kronor  
      och ett mandatstöd på 23   250 kronor per mandat. 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att till Markbygdspartiet utbetala ett grund-
stöd på 46 500 kronor. 

Totalkostnad uppgår till 1 604 250 kronor och finansieras av kommunfullmäk-
tiges anslag för partistöd. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Förslaget antas. 

________________ 
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§ 210/2018                 Dnr 2018–482 101 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige beslutar att under 2019 ska uppgift om tid och plats för 
kommunfullmäktiges sammanträden samt ärendelistan i sammandrag annon-
seras i Markbladet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet 
I kommunallagens femte kapitel § 13 anges att fullmäktiges sammanträden 
ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka innan samman-
trädesdagen. Det finns inte längre något lagkrav om att sammanträdet måste 
annonseras i en lokaltidning dock framgår det av kommunfullmäktiges arbets-
ordningen § 10 att fullmäktige ska bestämma om annonsering för sina sam-
manträden. Kommunfullmäktige beslöt den 18 december 2017 § 192 att dess 
sammanträden skulle annonseras i tidningen Markbladet under 2018. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande daterad 2018-11-06. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

 
Under 2019 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden   

samt ärendelistan i sammandrag annonseras i Markbladet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att under 2019 ska uppgift om tid och plats för kommun-

fullmäktiges sammanträden samt ärendelistan i sammandrag annonseras i Markbla-

det. 

Förslaget antas. 

_______________ 
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§ 211/2018                  Dnr 2018–274 101 
 
Redovisning av obesvarade motioner 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet               

Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de motioner som inte har fattats beslut om inom ett år från det att 

motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges samman-

träde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 8 november upprättat en förteckning över  

obesvarade motioner. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns. 

Förslaget antas. 

__________________  
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§ 212/2018                 Dnr 2018–274 101 
 
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade motioner 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningen godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Ärendet               

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger 

varje år redovisa de motioner som inte har fattats beslut om inom ett år från det att 

motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges samman-

träde ordinarie sammanträden i juni och december. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontoret har den 8 november upprättat en förteckning över obesva-

rade motioner. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att redovisningen godkänns. 

Förslaget antas. 

 

______________ 
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§ 213/2018                 Dnr 2016–114 133 
 
Upplösning av samordningsforum för mottagande av nyanlända 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upplösa samordningsforum för mottagande av 
nyanlända. 
 
Kommunstyrelsens fattar slutligt beslut 

Ärendet               

Den 2 mars 2016 § 49 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott att inrätta en fast 

punkt arbetsutskottets möten. Punkten på dagordningen skulle heta ”samordningsfo-

rum för mottagande av nyanlända” och till punkten inbjöds alla presidier i kommunens 

nämnder och styrelser. Sedan inrättande har samordningsforumet haft få möten. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att upplösa samordningsforum för mottagande av   

nyanlända. 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 214/2018                 Dnr 2018–625 012 
 
Verksamhetsplan för folkhälsa år 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för folkhälsan 2019 enligt för-
slaget. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Ärendet               

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och  

budget för folkhälsans verksamhet 2019. Verksamhetsplanen fastställs av ansvarig 

nämnd i kommunen och beslutas av Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra  

Götalandsregionen. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september kommer an-

svaret för folkhälso- och tillgänglighetsarbete övergå från kultur- och fritidsnämnden 

till kommunstyrelsen från och med 1 januari 2019. Därmed blir kommunstyrelsen an-

svarig nämnd. 

Ärendets beredning 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 30 oktober 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för folkhälsan 2019 enligt  
förslaget. 

Dagens sammanträde  
Malin Fridlund, folkhälsosamordnare, och Margit de Boer, tillgänglighetssam-
ordnare, redogör för ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för folkhälsan 2019 enligt för-slaget. 

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 215/2018                 Dnr 2018–137 026 
 
Svar på revisionsrapport gällande kommunens arbetsmiljöarbete 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunledningskontorets svar på revisionens 
iakttagelser, ska utgöra kommunstyrelsen svar i aktuell fråga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att det arbete som beskrivs i svaret ska följas upp 
av kommunstyrelsen hösten år 2019. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

 

Ärendet               
PwC har på uppdrag av Marks kommuns revisorer genomfört en granskning gällande 
kommunens arbetsmiljöarbete. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. 

Personalenheten har berett ärendet och har i detta svar beaktat och kommenterat av-
lämnade svar från Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Äldreomsorgs-
nämnden. 

Ärendets beredning 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 november 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunledningskontorets svar på revisionens 
iakttagelser, ska utgöra kommunstyrelsen svar i aktuell fråga. 

Dagens sammanträde  
Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) lämnar följande yrkande: 
Arbetet som beskrivs i svaret ska följas upp av kommunstyrelsen hösten år 
2019. 
 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt  

förvaltningens förslag till beslut och Lisa Dahlbergs yrkanden och finner att så sker. 

______________ 
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§ 216/2018                 Dnr 2018–555 270 
 
Boende för ensamkommande ungdomar över 18 år i asylprocessen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
Boendet som startats för ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år, 
enligt kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2018, § 8, förlängs till att 
gälla även efter den 31 december 2018, dock längst till och med den 30 juni 
2019.  
 
Boendet drivs med bemanning av 1,5 personer under kvällar/helger.  
Kriterium för att bo på boendet från den 1 januari 2019 är: 
    - att ungdomen är anvisad av Migrationsverket till Marks kommun;  
    - vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017    

bodde i Marks kommun; 
    - befinner sig i asylprocessen;  
    - studerar på Marks gymnasieskola; 
    - och har bott på boendet efter kommunstyrelsens beslut den 24 januari    

2018. 
De som uppfyller ovanstående kriterier, men inte längre befinner sig i asylpro-
cessen utan har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den s.k. nya gymnasie-
lagen, kan bo på boendet om socialnämnden efter ansökan från den enskilde 
beviljat sådant bistånd enligt socialtjänstlagen.  
 
I den mån tomma platser uppstår vid boendet, kan lokalerna få annan  
användning inom kommunen. 
 
Boendet finansieras med 1,5 miljon kr från kommunreserven fram till den 30 
juni 2019. 
 
Teknik- och servicenämnden informeras om att behovet av lokalerna för  
fortsatt drift av boendet upphör den 30 juni 2019.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseenden reservat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

 

Ärendet               
Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2018, § 8, att starta ett boende med 20 
platser för ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år. Beslutet om boende gäl-
ler till och med den 31 december 2018. Ställningstagande behöver göras om vad som 
därefter ska gälla.  

Ärendets beredning 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 november 2018. 
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Dagens sammanträde  
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) lämnar följande yrkande: 
Boendet som startats för ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år, enligt 
kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2018, § 8, förlängs till att gälla även efter 
den 31 december 2018, dock längst till och med den 30 juni 2019.  

  Boendet drivs med bemanning av 1,5 personer under kvällar/helger.  
  Kriterium för att bo på boendet från den 1 januari 2019 är: 

- att ungdomen är anvisad av Migrationsverket till Marks kommun;  

- vid tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2017 bodde i 
Marks kommun; 

- befinner sig i asylprocessen;  

- studerar på Marks gymnasieskola; 

- och har bott på boendet efter kommunstyrelsens beslut den 24 januari 2018. 

  De som uppfyller ovanstående kriterier, men inte längre befinner sig i  
  asylprocessen utan har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt den  
  s.k. nya gymnasielagen, kan bo på boendet om socialnämnden efter ansökan  
  från den enskilde beviljat sådant bistånd enligt socialtjänstlagen. 

  I den mån tomma platser uppstår vid boendet, kan lokalerna få annan  
  användning inom kommunen. Boendet finansieras med 1,5 miljon kr från  
  kommunreserven fram till den 30 juni 2019. 

 Teknik- och servicenämnden informeras om att behovet av lokalerna för fortsatt  
 drift av boendet upphör den 30 juni 2019.  

 Tomas Johansson (M) yrkar att boendet avvecklas så snart som möjligt. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer Leif Sternfeldts yrkande mot Tomas Johanssons yrkande och  

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Leif Sternfeldt yrkande. 

Reservation 

Tomas Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet 

Utgångspunkter för vårt ställningstagande är att ungdomarna finns och har funnits i 

vår kommun under en längre period och har ofta ingen anknytning till någon annan 

plats i Sverige. Ungdomarna har ingen nära anhörig som kan bistå när det uppstår 

svåra situationer. Ungdomarna har påbörjat studier i Mark gymnasieskola och utan 

fortsatt stöd är risken stor att hindren blir så stora att rätten att studera enligt  

gymnasielagens intention blir verkningslös. 

______________  
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§ 217/2018                 Dnr 2018–437 046 

 
Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendium 

Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 
 

Ärendet               
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 70, beslutat att inrätta ett pris/stipen-
dium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer eller enskilda 
personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, främlingskap eller diskri-
minering i alla former. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury och utser stipendiat som tilldelas 10 000 
kronor. 

Ärendets beredning 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 november 
2018. 

Dagens sammanträde  
Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet. 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår följande: 

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 218/2018                 Dnr 2018–591 101 
 
Arbetsformer för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsformerna från år 2014 även ska gälla  
mandatperioden 2018–2022. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 

Ärendet               
Den 26 november 2014 § 165 beslöt kommunstyrelsen arbetsformer för  
mandatperioden 2014. Följande arbetsformer fastställdes: 

Del 1. Genomgång av samtliga ärenden. Kommunstyrelsens presidium avgör vid  
ärendeberedningen vilka ärenden som kräver föredragning. Ersättare som tjänstgjort 
för ledamot under del av eller hela genomgången ärendena bör om möjligt tjänstgöra 
även beslutsdelen för motsvarade ärenden. 

Del 2. Gruppöverläggningar 

Del 3 Formella överläggningar, yrkanden, förslag och beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsformer bör ses över i samband med den nya  
mandatperioden. 

Dagens sammanträde  
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsformerna från år 2014 även ska gälla  

mandatperioden 2018–2022. 

Förslaget antas. 

______________ 
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§ 219/2018                  

Information om val som ska genomföras av kommunstyrelsen i  
december år 2018  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras 
 

Ärendet               
Följande val ska genomföras av kommunstyrelsen i december 2018: 
- Trygghets- och säkerhetsrådet 
- Kommunala pensionärsrådet 
- Ringhals säkerhetsnämnd 
- NTFs väst kommunutskott 
- Luft i Väst, Luftvårdsförbundet i Västra Sverige 
- Kommuninvests föreningsstämma 

Dagens sammanträde  
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden föreslår följande: 

Informationen noteras. 

Förslaget antas 

______________ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


