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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2018-01-17 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.45.  
Paus klockan 15.00-15.15.  

  
Beslutande M Tomas Johansson 
 C Leif Sternfeldt 
 MBP Henry Sandahl 
 S Lisa Dahlberg 
 S Peter Landgren 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 KD Per-Olof Hermansson 
 L Rolf Hallberg 
 S Christopher Thorsson 
 V Arthur Thiry 
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommunchef 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret § 2 
  Jörgen Heurlin, byggnadsinspektör § 2 
  Kataria Petersson, verksamhetschef kost- och städservice 

§§ 3-5 
  Pia Blixt, upphandlare §§ 3-5 
  Anneli Jonesund, enhetschef kost- och städ §§ 3-5 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och serviceförvalt-

ningen § 6 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 6-10 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 6-10 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 6-10 
  Jasmine El-Nawajhah, ekonom 6-8 
  Maria Sivedal kanslichef §§ 11-16 
  Kerstin Guth, utredare § 11 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist  
  Patrik Wendeblad, kvalitetsutvecklare § 9 
  

 
Utses att justera Lisa Dahlberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 24 januari 

2018 
  
Underskrifter Sekreterare  §§  1-18 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Tomas Johansson   
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 Justerande    
  Lisa Dahlberg   
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
Sammanträdesdatum 2018-01-17 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2017-01-25 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2018-02-16 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift   
                                          Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 1 
  
Förvärv av fastigheten Hotellet 1 § 2 
  
Upphandling av livsmedel grossist - beslut om upphandling i egen 
regi alternativt anslutning till Borås stads avtal 

§ 3 

  
Upphandling av färskt fläskkött och chark - godkännande av upp-
handlingsdokument 

§ 4 

  
Upphandling av livsmedel grossist - godkännande av upphandlings-
dokument 

§ 5 

  
Överföringsledning Torestorp – Öxabäck § 6 
  
Ombyggnation och renovering av Ängskolan - begäran om förstudie § 7 
  
Förslag till anvisning inför Budget 2019–2022 för Marks kommun § 8 
  
Information om årsrapport 2017 för Marks kommun § 9 
  
Boende för ensamkommande ungdomar över 18 år under asyl- 
processen 

§ 10 

  
Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att de  
ensamkommande ungdomar som bor i kommunen och fyller 18 år 
får stanna kvar i kommunen tills dess att beslut i deras asylärende 
har fattats 

§ 11 

  
Svar på motion om kollektivavtal vid Marks kommuns upphandling 
av varor och tjänster  

§ 12 

  
Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i Marks kommun § 13 
  
Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning 
av beslut gällande asylsökande som bedöms vara 18 år 

§ 14 

  
Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning 
av beslut gällande pensionsersättning till styrelseledamöter i de  
kommunala bolagen 

§ 15 

  
Svar på medborgarförslag om tankställe för biogas i tätorten samt 
möjlighet till biogasproduktion  

§ 16 

  
Information om möte med styrgrupp för Lyckeskolan § 17 
  
Övrig information § 18 
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§ 1/2018  
 
Förändring av ärendelistan  

Arbetsutskottets beslut  
 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
- Möte med styrgrupp för Lyckeskolan 
- Övrig information  
 
Arbetsutskottets beslut  
Följande ärenden tillförs ärendelistan:  
- Möte med styrgrupp för Lyckeskolan.  
- Övrig information.  
 
Dagens sammanträde  
Ordföranden anmäler extra ärende om möte med styrgrupp för Lyckeskolan.  
Per-Olof Hermansson anmäler övrig information.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förändringen om ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker.  
________________ 
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§ 2/2018 Dnr 2017-492 252  

Förvärv av fastigheten Hotellet 1  
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Ärendet återremitteras för att visning av hotellet ska genomföras samt för att 
komplettera ärendet med korrekta handlingar.   

Ärendet  
Inköp av fastigheten Hotellet 1, Kinna.  

Ärendets behandling  
Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 28 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förvärvar fastigheten Hotellet 1 för överenskommen köpe-
summa om 9 280 000 kronor (niomiljonertvåhundraåttiotusenkronor).  
 
Förvärvet finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade investerings- 
reserv.  
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektör Jörgen Heurlin redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Henry Sandahl (MBP) yrkar avslag på ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att visning av hotellet ska 
genomföras samt för att komplettera ärendet med korrekta handlingar, och 
finner att förslagen antas.  

________________ 
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§ 3/2018 Dnr  2018-9 0521  

Upphandling av livsmedel grossist - beslut om upphandling i egen 
regi alternativt anslutning till Borås stads avtal 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun upphandlar i egen regi avseende livsmedel grossist med  
volymer inom kolonialvaror, kylda och frysta livsmedel samt frukt och grönt. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Ramavtalet för Livsmedel Grossist har en avtalsperiod som löper ut 2019-03-
01. Anledning är att möjliggöra att ansluta till Borås Stads ramavtal avseende 
livsmedel grossist med volymer inom kolonialvaror, kylda och frysta livs- 
medel samt frukt och grönt. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ansluta till ramavtalet avseende 
livsmedel med Borås stad. 
 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef kost- och städservice Katarina Petersson redogör för  
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Leif Sternfeldt (C) föreslår att Marks kommun fortsätter att upphandla i egen 
regi avseende livsmedel grossist med volymer inom kolonialvaror, kylda och 
frysta livsmedel samt frukt och grönt. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) 
förslag om att Marks kommun upphandlar i egen regi avseende livsmedel 
grossist med volymer inom kolonialvaror, kylda och frysta livsmedel samt 
frukt och grönt, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 4/2018 Dnr  2017-424 0521 

Upphandling av färskt fläskkött och chark - godkännande av upp-
handlingsdokument 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende färskt fläskkött och chark godkänns. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Upphandling av färskt fläskkött och chark till kommunens verksamheter är  
utbruten ur upphandlingen avseende livsmedel - grossist, detta för att  
attrahera lokala producenter.  

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upphandlings- 
dokumentet avseende Färskt fläskkött och chark. 
 
Dagens sammanträde 
Verksamhetschef kost- och städservice Katarina Petersson redogör för  
ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet avseende färskt fläskkött 
och chark godkänns, och finner att förslaget antas. 

________________ 
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§ 5/2018 Dnr 2017-425 0521  

Upphandling av livsmedel grossist - godkännande av upphandlings-
dokument 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokumentet avseende livsmedel grossist godkänns, med avtals-
perioden 2018-05-05 – 2020-05-04, därefter möjlighet till förlängning med 
1+1 år.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Upphandling av livsmedel grossist till kommunens verksamheter behöver  
genomföras då gällande ramavtal löpt ut. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna upphandlings- 
dokumentet avseende livsmedel grossist. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokumentet avseende livsmedel  
grossist godkänns, med avtalsperioden 2018-05-05 – 2020-05-04, därefter 
möjlighet till förlängning med 1+1 år, och finner att förslaget antas.  

________________ 
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§ 6/2018 Dnr 2017-410 344 

Överföringsledning Torestorp – Öxabäck 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens utredning som svar 
på uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg i enlighet med 
teknik- och servicenämndens utredning.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut  
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Teknik- och servicenämnden har från kommunfullmäktige, § 159/2016, fått i 
uppdrag att utreda alternativ till nuvarande vattenförsörjning för Öxabäck. 
Bakgrunden till utredningen är att vattenskyddsområdet upplevs vara ett  
hinder för exploatering i Öxabäck. 
 
Teknik- och servicenämndens utredning visar att vattentjänstlagens  
bestämmelser får till följd att den största delen av kostnaderna för en över- 
föringsledning mellan Torestorp och Öxabäck ej kan finansieras av VA- 
kollektivet.  
 
För att underlätta exploatering och beslutsprocess föreslår teknik- och  
servicenämnden istället att en tematisk översiktsplan för vattenskydds- 
området i Öxabäck upprättas. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 1 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens utredning som svar 
på uppdraget.  
 
Frågan om tematisk översiktsplan lämnas till kommunstyrelsen som har att 
avgöra hur arbetet med tematiska översiktsplaner fortsätter. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
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Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens utredning som svar 
på uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett tematiskt tillägg i enlighet med 
teknik- och servicenämndens utredning. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 7/2018 Dnr 2017-64 30  

Ombyggnation och renovering av Ängskolan - begäran om förstudie 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation och  
renovering av Ängskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör  
innehålla olika lösningar och kostnadsförslag samt beakta övriga aktuella 
skolprojekt i Skene.  
 
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation och  
renovering av Ängskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om  
förstudien inte leder till byggnation finansieras studien inom barn- och  
utbildningsnämndens driftbudget. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Barn- och utbildningsnämnden har i §94 2017, begärt att kommunstyrelsen 
beställer en förstudie gällande ombyggnation och renovering av Ängskolan i 
Skene. Förstudien bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 november 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation och  
renovering av Ängskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör  
innehålla olika lösningar och kostnadsförslag samt beakta övriga aktuella 
skolprojekt i Skene.  
 
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation och  
renovering av Ängskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om  
förstudien inte leder till byggnation finansieras studien inom barn- och  
utbildningsnämndens driftbudget.   
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande:  
 
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation och  
renovering av Ängskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör  
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innehålla olika lösningar och kostnadsförslag samt beakta övriga aktuella 
skolprojekt i Skene.  
 
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation och  
renovering av Ängskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om  
förstudien inte leder till byggnation finansieras studien inom barn- och  
utbildningsnämndens driftbudget. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 8/2018 Dnr 2017-480 042  

Förslag till anvisning inför Budget 2019–2022 för Marks kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Budgetanvisning inför Budget 2019–2022 godkänns. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att förtydliga vilka planeringsförutsättningar och 
underlag som nämnderna använt sig av. 

Ärendet  
Kommunfullmäktiges budget utgör tillsammans med översiktsplanen  
kommunens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av 
kommunen de närmaste fyra åren. Budgeten innehåller fullmäktiges beslut 
om prioriteringar och verksamhetens inriktning.   
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till budgetanvisning och  
planeringsförutsättningar för nämnderna inför Budget 2019–2022.  
Anvisningen fastställer vad nämndernas och styrelsernas underlag ska inne-
hålla samt vilka planeringsförutsättningar som de ska använda. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Budgetanvisning inför Budget 2019–2022 godkänns. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Budgetanvisning inför Budget 2019–2022 godkänns. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att förtydliga vilka planeringsförutsättningar och 
underlag som nämnderna använt sig av. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 9/2018   

Information om årsrapport 2017 för Marks kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  
 
Dagens sammanträde 
Ekonom Jasmine El-Nawajhah ger arbetsutskottet information om preliminär 
årsrapport 2017 för kommunstyrelsen.  
 
Ekonom Kristian Johansson ger arbetsutskottet information om preliminär 
budgetavvikelse för nämnderna år 2017. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

________________ 
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§ 10/2018 Dnr 2017-66 133  

Boende för ensamkommande ungdomar över 18 år under asyl- 
processen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen startar ett boende med 20 platser för ensamkommande 
asylsökande som har fyllt 18 år. Boendet drivs med bemanning av två  
personer under kvällar.  
 
Kriterium för att bo på boendet 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 asyl- 
processen och studerar på grundskolenivå i Marks kommun eller på Marks 
gymnasieskola.  
 
Beslutet om boende gäller till och med den 31 december 2018.  
 
Boendet finansieras år 2018 med 3 864 000 kronor från kommunreserven. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M) och Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Kommunfullmäktige behandlade den 26 oktober 2017, § 146, ärendet om 
asylsökande ensamkommande som bedöms vara 18 år. Kommun- 
ledningskontoret har tagit fram ett förslag till genomförande för att lösa  
boendefrågan för ensamkommande över 18 år som är under asylprocessen.  

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen startar ett boende med 20 platser för ensamkommande 
asylsökande som har fyllt 18 år. Boendet drivs med bemanning av två  
personer under kvällar.  
 
Kriterium för att bo på boendet 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 asyl- 
processen och studerar på Marks Gymnasieskola. 
 
Beslutet om boende gäller till och med den 31 december 2018.  
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Boendet finansieras år 2018 med 3 864 000 kronor från kommunreserven. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunchef Mats Lilienberg redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Tomas Johansson (M) och Henry Sandahl (MBP) yrkar att Marks kommun inte 
ska tillhandahålla boende för ensamkommande ungdomar över 18 år under 
asylprocessen.  
 
Leif Sternfeldt (C) föreslår med instämmande av Peter Landgren (S):  
Kommunstyrelsen startar ett boende med 20 platser för ensamkommande 
asylsökande som har fyllt 18 år. Boendet drivs med bemanning av två  
personer under kvällar.  
 
Kriterium för att bo på boendet 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 asyl- 
processen och studerar på grundskolenivå i Marks kommun eller på Marks 
gymnasieskola.  
 
Beslutet om boende gäller till och med den 31 december 2018.  
 
Boendet finansieras år 2018 med 3 864 000 kronor från kommunreserven. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandet om att Marks kommun ska tillhandahåll boende 
för ensamkommande ungdomar över 18 år under asylprocessen mot Leif 
Sternfeldts (C) med fleras förslag om att kommunstyrelsen startar ett boende 
med 20 platser för ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år. Boendet 
drivs med bemanning av två personer under kvällar.  
 
Kriterium för att bo på boendet 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 asyl- 
processen och studerar på Marks Gymnasieskola. 
 
Beslutet om boende gäller till och med den 31 december 2018.  
 
Boendet finansieras år 2018 med 3 864 000 kronor från kommunreserven. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet antar Leif Sternfeldts (C) med fleras 
förslag.  
 
Reservation 
Tomas Johansson (M) och Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för 
eget förslag.  

________________ 
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§ 11/2018 Dnr 2017-33 133   

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun beslutar att de  
ensamkommande ungdomar som bor i kommunen och fyller 18 år får 
stanna kvar i kommunen tills dess att beslut i deras asylärende har 
fattats 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Medborgarförslaget besvaras genom att protokoll från kommunfullmäktige 
samt beslutsunderlag översänds till förslagsställaren.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  

Ärendet  
I ett medborgarförslag, som inkommit 2017-01-22, föreslås att Marks  
kommun beslutar att de ensamkommande ungdomar som bor i kommunen 
och fyller 18 år får stanna kvar i kommunen till dess att beslut i deras asyl- 
ärende har fattats. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 november 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget besvaras genom att protokoll från kommunfullmäktige 
samt beslutsunderlag översänds till förslagsställaren. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget besvaras genom att protokoll 
från kommunfullmäktige samt beslutsunderlag översänds till förslagsställaren. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 12/2018 Dnr 2017-157 021   

Svar på motion om kollektivavtal vid Marks kommuns upphandling 
av varor och tjänster 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Motionen avslås, då det inte är lagligt möjligt att införa krav på kollektivavtal. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut  

Ärendet  
Pauli Kuitunen (S) har lämnat en motion om att det vid kommunal upp- 
handling av varor och tjänster ställs krav på att leverantörerna har gällande 
kollektivavtal.  

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 november 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås, då det inte är lagligt möjligt att införa krav på kollektivavtal. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att motionen avslås, då det inte är lagligt möjligt att  
införa krav på kollektivavtal. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 13/2018 Dnr  2017-350 003  

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i Marks kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Marks kommun inför idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunen ska  
arbeta med IOP i enlighet med riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i 
Marks kommun, vilka antas enligt upprättat förslag. 
 
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 
kring vilka avtal kring idéburet offentligt partnerskap som upprättats hos 
nämnderna. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut  
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera  
organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en 
eller flera offentliga aktörer som en kommun eller en region. Frågan om IOP 
för Marks kommun har diskuterats under 2016 och 2017. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott gav den 23 augusti 2017, § 155, i uppdrag till kommunchefen 
att återkomma med förslag på kommunövergripande riktlinjer.  

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun inför idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunen ska  
arbeta med IOP i enlighet med riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i 
Marks kommun, vilka antas enligt upprättat förslag. 
 
Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår som tillägg att återrapportering ska ske till kommun- 
styrelsen i samband med årsbokslut kring vilka avtal kring idéburet offentligt 
partnerskap som upprättats hos nämnderna.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun inför idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunen ska  
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arbeta med IOP i enlighet med riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap i 
Marks kommun, vilka antas enligt upprättat förslag. 

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med årsbokslut 
kring vilka avtal kring idéburet offentligt partnerskap som upprättats hos 
nämnderna.  

Förslagen antas.  

________________ 
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§ 14/2018 Dnr   2017-431 108  

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av 
beslut gällande asylsökande som bedöms vara 18 år 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrandet, daterat den 12 januari 2018, översänds som kommunens svar till 
Förvaltningsrätten i Jönköping.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Lars Bertil Rystrand och Mattias Krantz har överklagat kommunfullmäktiges 
beslut den 26 oktober 2017, § 146, i ärendet gällande asylsökande som  
bedöms vara 18 år. Kommunen har tidigare yttrat sig i ärendet och  
förvaltningsrätten har i skrivelse som inkom den 9 januari 2018 gett  
kommunen tillfälle att yttra sig över vad Rystrand och Krantz nu har anfört i 
målet. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 25 januari 2018. 
Kommunen anser att överklagandena ska avslås. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Yttrandet, daterat den 12 januari 2018, översänds som kommunens svar till 
Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att yttrandet, daterat den 12 januari 2018, översänds 
som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 15/2018 Dnr 2018-14 108  

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av 
beslut gällande pensionsersättning till styrelseledamöter i de  
kommunala bolagen 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Yttrandet, daterat den 10 januari 2018, översänds som kommunens svar till 
Förvaltningsrätten i Jönköping.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 
 
 
_______________  _________________  
Tomas Johansson  Lisa Dahlberg 
Ordförande   Justerande 

Ärendet  
Lars-Olof Sandberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 23  
november 2017, § 166, i ärendet gällande pensionsersättning till styrelse- 
ledamöter i de kommunala bolagen. Förvaltningsrätten har förelagt  
kommunen att yttra sig över överklagandet. Kommunen anser att  
överklagandet ska avslås. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 januari 2018.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Yttrandet, daterat den 10 januari 2018, översänds som kommunens svar till 
Förvaltningsrätten i Jönköping. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att yttrandet, daterat den 10 januari 2018, översänds 
som kommunens svar till Förvaltningsrätten i Jönköping. 
 
Förslaget antas.  

________________ 
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§ 16/2018 Dnr 2012-18 100   

Svar på medborgarförslag om tankställe för biogas i tätorten samt 
möjlighet till biogasproduktion 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
I Marks kommun saknas tillräckligt stort underlag för gastankställe och  
laddstolpar för elbilar ska prioteras enligt tidigare beslut.  
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet  
I ett medborgarförslag förslås att etablera ett tankställe för bi-ogas i tätorten 
samt möjlighet till biogasproduktion. 

Ärendets behandling  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 december 2017.  

Förvaltningens förslag till beslut 
I Marks kommun saknas tillräckligt stort underlag för gastankställe och  
laddstolpar för elbilar ska prioteras enligt tidigare beslut. Medborgarförslaget 
är därmed besvarat. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att det i Marks kommun saknas tillräckligt stort underlag 
för gastankställe och laddstolpar för elbilar ska prioteras enligt tidigare beslut.  
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
 
Förslagen antas.  

________________ 
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§ 17/2018 Dnr 2016-458 530  

Information om möte med stygrupp för Lyckeskolan 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden meddelar att stygruppen för arbetet med Lyckeskolan träffas  
tisdagen den 23 januari 2018 för vidare arbete.  
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.  

________________ 
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§ 18/2018   

Övrig information 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  
 
Dagens sammanträde 
Per-Olof Hermansson (KD) meddelar att han från och med den 1 februari 
2018 lämnar sina politiska uppdrag.  
 
Kommunstyrelsens presidium tackar Per-Olof Hermansson (KD) för ett gott 
samarbete och önskar lycka till framöver.  

________________ 
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