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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2019-02-20 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.35  

Ajournerat 09.40-09.55 

  
Beslutande S Peter Landgren tjänstgör för Lisa Dahlberg 

 L Niklas Herneryd 

 C Lena Ferm Hansson 

 M Tomas Johansson 

 KD Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson  

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande C Leif Sternfeldt  

 S Christopher Thorsson 

 M Tomas Ekberg 

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör 

  Lars Landrö, kanslichef 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Monica Bergsten, miljöstrateg §§ 37 

  Kennet Jonsson, tf. förvaltningschef §§ 37 

  Sara Andersson, praktikant 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 38–39 

  Tor Ellnefors, ekonom §§ 41–44 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 41–44, 50 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 41–44, 50 

  Marita Haglund, verksamhetskontroller §§ 41–44, 50 

  Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 46 

  Sanna Nadj, exploateringsingenjör §§ 47 

  Roger Haglund, personalchef §§ 48 

  Maya Hultgren Saksi, kommunikations- och näringslivschef 
§§ 49 

  

 

Utses att justera Niklas Herneryd 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 21 februari 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 37–51 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Tomas Johansson   

     

 Justerande    

  Niklas Herneryd   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 37–51 
 
Sammanträdesdatum 2019-02-20 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2019-02-22 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-03-18 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Presentation av miljöstrateg § 37 

  

Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a. tillgänglighets-  § 38 
och folkhälsofrågor    

  
Revidering av reglemente för Kommunala funktionshinderrådet  § 39 

  
Funktionsutredning om planskildhet i Kinna § 40 

  
Årsrapport 2018 för kommunstyrelsen § 41 

  

Nämndplan 2019 för kommunstyrelsen § 42 
  

Anvisning till budget 2020–2023 § 43 
  

Förlängning av borgensåtagande för tillfällig finansiering av  § 44 
Bredbandsutbyggnad för Björketorp fiber ekonomisk förening  

  
Svar på revisionsrapport- Granskning IT- och informationssäkerhet § 45 

  

Samrådsyttrande över översiktsplan för Varbergs kommun, § 46 
fördjupning för Veddige  

  
Bildande av naturreservat Stampatorgs Ljunghed § 47 

  
Avtalsvärdet vid lönerevision 2019 § 48 

  
Näringslivsprogram för Marks kommun § 49 

  

Diskussionsunderlag inför vägledningsdebatt § 50 
  

Meddelanden § 51 
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            § 37/2019   

Presentation av miljöstrateg 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras 
 

Dagens sammanträde 

Monica Bergsten har börjat att arbeta som miljöstrateg i Marks kommun. På dagens 

sammanträde informeras arbetsutskottet om miljöstrategens arbete och om vilka  
utmaningar som samhället står inför på miljöområdet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om information kan noteras och finner att så sker. 
____________ 
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           § 38/2019 Dnr 2017–54 001 
 

Ändring av reglementen angående ansvar för bl.a. tillgänglighets- 
och folkhälsofrågor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att det i 2 § om led-

ningsfunktionen kompletteras med att kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar utvecklingen av och arbetet med tillgänglighets- och folkhälsofrå-
gor samt övergripande frågor inom området funktionsnedsättning.  

 
2. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras på så sätt att det inom 

nämndens verksamhetsområde inte längre ingår ansvar för övergripande 
folkhälsoarbete. Vidare ändras reglementet på sådant sätt att 2 § punkt 3 
och 4 utgår. Kultur- och fritids-nämnden ansvarar inte längre för folkhälsa 
och övergripande arbetet inom området funktionsnedsättning. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har i september 2018 beslutat att kommunstyrelsen ska ansvara 
för kommunens tillgänglighets- och folkhälsoarbete samt det övergripande arbetet 
inom området funktionsnedsättning. Med anledning härav behöver det ske vissa för-
ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 4 februari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att det i 2 § om ledningsfunkt-
ionen kompletteras med att kommunstyrelsen leder och samordnar utvecklingen av 
och arbetet med tillgänglighets- och folkhälsofrågor samt övergripande frågor inom 
området funktionsnedsättning.  

Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras på så sätt att det inom nämndens 
verksamhetsområde inte längre ingår ansvar för övergripande folkhälsoarbete. Vidare 
ändras reglementet på sådant sätt att 2 § punkt 3 och 4 utgår. Kultur- och fritids-
nämnden ansvarar inte längre för folkhälsa och övergripande arbetet inom området 
funktionsnedsättning.  

Kommunfullmäktige fattar beslut.  

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att. 

 
1. Reglementet för kommunstyrelsen ändras på så sätt att det i 2 § om lednings-

funktionen kompletteras med att kommunstyrelsen leder och samordnar utveckl-
ingen av och arbetet med tillgänglighets- och folkhälsofrågor samt övergripande 
frågor inom området funktionsnedsättning.  

2. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ändras på så sätt att det inom nämn-
dens verksamhetsområde inte längre ingår ansvar för övergripande folkhälsoar-
bete. Vidare ändras reglementet på sådant sätt att 2 § punkt 3 och 4 utgår. Kul-
tur- och fritidsnämnden ansvarar inte längre för folkhälsa och övergripande arbetet 
inom området funktionsnedsättning. 

Förslaget antas. 
____________ 
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            § 39/2019 Dnr 2018–663 003 

Revidering av reglemente för Kommunala funktionshinderrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att reglemente för Kommunala funktionshinder-
rådet revideras i enlighet med upprättat förslag. 
 

Ärendet 

Kommunala funktionshinderrådet har initierat en revidering av reglementet för rådet. 
Reglementet ses därför över. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 8 november 2018, § 97, tillstyrkt funktionshinder-
rådets förslag till reviderat reglemente och hemställt till kommunfullmäktige att en 
samverkansgrupp för LSS-frågor med representanter från föreningar och kommunen 
skapas med ett eget styrdokument. Socialnämnden har den 12 november 2018, § 
133, lämnat utlåtande över förslaget och är i vissa delar positiv och i andra delar frå-
gande till förslaget.  

Genomgång har skett av det framtagna förslaget till reglemente och ett bearbetat för-
slag har upprättats, daterat den 1 februari 2019. 

Det bearbetade förslaget har skickats till Kommunala funktionshinderrådet för att 
kunna behandlas vid rådets sammanträde den 18 februari 2019. Protokoll från det 
mötet kommer att bifogas till handlingarna i ärendet. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 1 februari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet revideras i enlighet med upprättat 
förslag.  

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

            1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) yrkar på ett tillägg av förslaget till reglemente: 
- Tillgänglighetssamordnaren i Marks kommun ska vara en av kommunens  

representanter i rådet. 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1  

Ordföranden frågar arbetsutskottets bifaller eller avslår Tomas Johanssons (M)  

yrkande och finner att yrkandet bifalles.  

 
Beslutsgång 2 

Ordföranden föreslår följande: 
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Kommunfullmäktige beslutar att reglemente för Kommunala funktionshinderrådet revi-
deras i enlighet med upprättat förslag.  

            Förslaget antas. 
 

______________ 
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            § 40/2019 Dnr 2019–128 011 

Funktionsutredning om planskildhet i Kinna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Marks kommun ställer sig positiv till att Trafikverket upprättar ett avtal som 
utgör beställning till en funktionsutredning.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Kostnaden för funktionsutredning är ca 250 000 kronor +/- 100 000 kronor 
och finansieras via kommunreserven. 
 

Ärendet 

Den planerade utvecklingen av Kinna centrum med nybyggd skola och nybyggnation 

av bostäder kommer att ställa högre krav på infrastrukturen. Trafiksituationen vid 

plankorsningen vid Kinna resecentrum är redan i dagsläget ansträngd. Trafikverket 

kan på uppdrag genomföra en funktionsutredning (FU) som ger förslag på utrednings-

alternativ för planskild korsning mellan järnväg och väg 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 14 februari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun ställer sig positiv till att Trafikverket upprättar ett avtal som utgör be-
ställning till en funktionsutredning.  

Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 

Kostnaden för funktionsutredning är ca 250 000 kronor +/- 100 000 kronor och finan-
sieras via kommunreserven. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

            Kommundirektör Mats Lilienberg redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Marks kommun ställer sig positiv till att Trafikverket upprättar ett avtal som 
utgör beställning till en funktionsutredning.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Kostnaden för funktionsutredning är ca 250 000 kronor +/- 100 000 kronor 
och finansieras via kommunreserven. 
 
Förslaget antas. 

            _______________ 
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           § 41/2019 Dnr 2018–50 042 

Årsrapport för 2018 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2018 godkänns. 
 
Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2018  
godkänns. 
 

Ärendet 

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun skall samt-
liga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för ekonomi, personal och 
verksamhet.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 31 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens årsrapport för 2018 godkänns. 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2018 godkänns. 

Dagens sammanträde 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor om ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Peter Landgren (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:   
 
Kommunstyrelsens årsrapport för 2018 godkänns. 

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2018 godkänns.      

            Förslaget antas 
            ______________ 
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            § 42/2019 Dnr 2018–528 010 

Nämndplan 2019 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till bifogad nämndplan för 2019. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ramväxlingar mellan kommunsty-
relsen, kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och miljö-
nämnden. 
 

Ärendet 

Enligt kommunens styrsystem ska varje nämnd och styrelse fastställa inriktning och 

prioriteringar för verksamheten i en nämndplan. Nämndplanen tydliggör hur nämn-

den/styrelsen planerar att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag och utgör samti-

digt den politiska beställningen till förvaltningen. Enligt beslut om budget 2019–2022 

för Marks kommun i kommunfullmäktige den 17 december 2018 gavs kommunstyrel-

sen uppdraget att:  

”Fastställa ramväxling mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och plan- 

och byggnadsnämnden med anledning av bildandet av en ny samhällsutvecklingsenhet 

inom nuvarande bygg- och miljökontor. Enheten kommer att arbeta på kommunstyrel-

sens uppdrag”. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 februari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till bifogad nämndplan för 2019. 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ramväxlingar mellan kommunstyrelsen, 
kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden. 

Dagens sammanträde 

            Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar förslaget. 

  Beslutsgång 

  Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar arbetsutskottet om nämndplanen kan uppdateras till  
kommunstyrelsens sammanträde enligt dagens diskussion och finner att så 
sker.  
 
Beslutsgång 2 

          Ordföranden föreslår följande: 
          Kommunstyrelsen godkänner förslaget till bifogad nämndplan för 2019. 

  Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ramväxlingar mellan kommunstyrelsen,  
          kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och miljönämnden. 

  Förslaget antas 
            ______________ 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12(21) 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2019-02-20 
 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

   

§ 43/2019               Dnr 2019–14 042 

Anvisning till budget 2020–2023 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer anvisningar till Budget  
2020–2023. 
 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges budget 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 för nämnderna  

inför Budget 2020–2023. Anvisningen fastställer vad nämndernas underlag ska inne-

hålla samt vilka planeringsförutsättningar som de ska använda. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Anvisningar till Budget 2020–2023 fastställs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetskontroller Marita Haglund redogör för ärendet. 

 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.  

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar arbetsutskottet om anvisningarna till budget 2020–2023 kan  

förtydligas enligt dagens diskussion och finner att så sker. 
 

Beslutsgång 2 
Ordförande föreslår följande:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer anvisningar till Budget 2020–2023.        

            Förslaget antas 

Expedieras till 

Alla nämnder i Marks kommun 

 
            ______________ 
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§ 44/2019   Dnr 2018–238 045 

Förlängning av borgensåtagande för tillfällig finansiering av  
bredbandsutbyggnad till Björketorp fiber ekonomisk förening  

Arbetsutskottets beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
  
Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för 
lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen ska gälla fram till en månad efter det att föreningen fått hela sitt be-
viljade bi-drag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2020-09-30. Om pro-
jektet försenas be-myndigas kommunchefen att vid behov förlänga borgenså-
tagande med upp till tre månader fram till 2020-12-30.  
 
Borgensavgift tas ej ut. 
 
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar 
 

Ärendet 

Inom ramen för beslut i KS §101/2018 har Marks kommun tecknat kommunal borgen 
till Björketorps fiber ekonomisk förening om 3 mnkr. Enligt beslutet är borgen giltig till 
och med 2019-01-31 med möjlighet till 3 månaders förlängning av kommundirektö-
ren. 

För att veta hur projektet fortlöpt togs en kontakt med föreningen i januari 2019. Kas-
sören beskrev då att projektet är färdigt i tätorten och de kommer inom kort börja 
driftsätta nätet för medlemmarna i landsbygdsområdena av projektet. Till statusupp-
dateringen bifogades ett nytt beslut från Länsstyrelsen med ändrat slutdatum till 
2020-08-30.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 1 februari 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen ska gälla fram till en månad efter det att föreningen fått hela sitt beviljade bi-
drag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2020-09-30. Om projektet försenas be-
myndigas kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre må-
nader fram till 2020-12-30.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

Björketorps Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  

Borgen ska gälla fram till en månad efter det att föreningen fått hela sitt beviljade bi-
drag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2020-09-30. Om projektet försenas be-
myndigas kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre må-
nader fram till 2020-12-30.  

Borgensavgift tas ej ut. 

Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar 

         
             Förslaget antas. 

 Expedieras till 

 Björketorp fiber ekonomisk förening 
             ______________ 
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            § 45/2019 Dnr 2018–241 168 

Svar på revisionsrapport- Granskning av IT- och  
informationssäkerhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av IT- och 
informationssäkerhet. 
 
Kommunstyrelsen översänder beslutet tillsammans med tjänsteskrivelsen som  
kommunens svar till revisorerna för Marks kommun. 
 

Ärendet 

Förtroendevalda revisorer i Marks kommun har gett PwC i uppdrag att granska IT- och 
informationssäkerheten. Granskningen ska besvara frågan: Har kommunstyrelsen 
ändamålsenliga policys, rutiner och beskrivningar gällande IT-säkerhet, med fokus på 
design av rutiner för skydd mot obehörig åtkomst av data och information?  
Revisorerna önskar kommunstyrelsens kommentar på granskningens iakttagelser.  

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av IT- och informat-
ionssäkerhet. 

Kommunstyrelsen översänder beslutet tillsammans med tjänsteskrivelsen som kom-
munens svar till revisorerna för Marks kommun. 

Dagens sammanträde 

            Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande:  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av IT- och 
informationssäkerhet. 

Kommunstyrelsen översänder beslutet tillsammans med tjänsteskrivelsen som  
kommunens svar till revisorerna för Marks kommun.       

            Förslaget antas 
            ______________ 
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            § 46/2019 Dnr 2018–701 212 

Samrådsyttrande översiktsplan för Varbergs kommun, fördjupning 
för Veddige  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämmar följande yttrande: 
 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning 
för Veddige, samrådshandling 2018-11-22. Kommunen ställer sig positiv till 
mellankommunal och regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur 
aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan. 
 

Ärendet 
Marks kommun har som remissinstans tillsänts Översiktsplan för Varbergs 
kommun, Fördjupning för Veddige, samrådshandling 2018-11-22.  

Veddige är beläget drygt 10 kilometer sydväst om Marks kommuns utpekade  

utvecklingsnod Horred, och ca fem kilometer från kommungränsen.  

Det finns gemensamma intressen i området, framförallt pekar Varbergs översiktsplan 

ut ett regionalt kollektivtrafikstråk mellan orterna. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 januari. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning för Ved-
dige, samrådshandling 2018-11-22. Kommunen ställer sig positiv till mellankommunal 
och regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur aspekterna kollektivtrafik och 
ortssamverkan. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagnestål redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande: 

Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning för Ved-
dige, samrådshandling 2018-11-22. Kommunen ställer sig positiv till mellankommunal 
och regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur aspekterna kollektivtrafik och 
ortssamverkan. 

Förslaget antas. 

________________ 
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           § 47/2019 Dnr 2018–680 438 

Bildande av naturreservat Stampatorgs Ljunghed 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig utan erinran till  
miljönämndens förslag. 
 

Ärendet 

Miljönämnden har skickat ut förslag till nybildande av naturvårdsreservatet Stampa-
torgs Ljunghed på remiss till berörda myndigheter och sakägare. 

Naturvårdsreservatets omfattning påverkar kommunens mark ytterst lite. Kommunen 
äger ett skifte igenom reservatet (Björketorp 1:4) vars nuvarande syfte inte påverkas 
negativt av reservatet. Skiftet bedöms ha lågt bytesvärde och lågt exploateringsvärde. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande är daterad den 12 februari 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig utan erinran till miljönämndens 
förslag.  

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Sanna Nadj redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Elise Arnell (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig utan erinran till miljönämndens 
förslag.  

Förslaget antas. 

Expedieras till  

Miljönämnden 
________________ 
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             § 48/2019 Dnr 2019–145 024 

Avtalsvärdet vid lönerevision 2019 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
1. avtalsvärdet vid lönerevision 2019 i Marks kommun ska förhålla sig till 

märket och att löneökningstakten ska vara 2,5% av den totala lönesum-
man, samt 

 
2. kommundirektören, om så erfordras, ges ett tillkommande förhandlings-

mandat på 0,2 procentenheter av den totala lönesumman. 
 

Ärende 

Inför lönerevision 2019 behöver fastställas vilket avtalsvärde som ska gälla i löneför-

handlingar, så att överläggningar kan genomföras med fackliga parter. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande är daterad den 28 januari 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta: 

att- avtalsvärdet vid lönerevision 2019 i Marks kommun ska förhålla sig till märket och 
att löneökningstakten ska vara 2,5% av den totala lönesumman, samt 

 
att- kommundirektören, om så erfordras, ges ett tillkommande förhandlingsmandat på 

0,2 procentenheter av den totala lönesumman. 

Dagens sammanträde 

Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 
1. avtalsvärdet vid lönerevision 2019 i Marks kommun ska förhålla sig till märket och 

att löneökningstakten ska vara 2,5% av den totala lönesumman, samt 
 

2. kommundirektören, om så erfordras, ges ett tillkommande förhandlingsmandat på 
0,2 procentenheter av den totala lönesumman. 

 
________________ 
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           § 49/2019 Dnr 2018–232 140 

Näringslivsprogram för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa del tre ”Handlingsplan för till-
växt” och del fyra ”Uppföljning och rapportering” i programmet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta del två i programmet ”Strategi för tillväxt”. 
 

Ärendet 
Näringslivsrådet i Marks kommun enades under sammanträdet den 15 decem-
ber 2017 att det behövdes ett näringslivsprogram för att tydliggöra kommu-
nens viljeinriktning i näringslivsfrågorna. En arbetsgrupp i näringslivsrådet till-
sattes och ett förslag på näringslivsprogram presenterades under rådets sam-
manträde den 14 mars 2018. Kommunstyrelsens Arbetsutskott, KSAU § 
114/2018, beslöt att förslag till näringslivsprogram godkänns och skickas ut 
på remiss. Den 30 juni 2018 skickades näringslivprogrammet ut på ett öppet 
remissförfarande. Sista svarsdagen var den 30 september. Elva remissvar in-
kom och näringslivsprogrammet har vidareutvecklats i syfte att förtydliga hur 
näringslivsprogrammets olika delar är sammanlänkade. Det uppdaterade för-
slaget till näringslivsprogram presenteras för kommunens förtroendevalda. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 5 februari. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fastställa del tre 
”Handlingsplan för tillväxt” och del fyra ”Uppföljning och rapportering” i pro-
grammet. 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut 

Kommunfullmäktige antar del två i programmet ”Strategi för tillväxt”. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut 

Dagens sammanträde 

Kommunikations- och näringslivschef redogör för ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa del tre ”Handlingsplan för tillväxt” och 

del fyra ”Uppföljning och rapportering” i programmet. 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

Anta del två i programmet ”Strategi för tillväxt”. 
 

Förslaget antas. 
________________ 
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§ 50/2019  

Diskussionsunderlag inför vägledningsdebatt 

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras. 

Dagens sammanträde 

Kommunfullmäktige håller varje år en vägledningsdebatt. Inför vägledningsdebatten 

har förvaltningen tagit fram ett diskussionsunderlag som är tänkt att fungera som en 
referensram för debatten.  

 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar underlaget och hur dokumentet 

skulle kunna revideras. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen noteras och finner att så sker. 

 
________________ 
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             § 51/2019 Dnr  

Meddelanden 
 

a) Skrivelser från förskolechefer i Marks kommun  

 

 
________________ 

 


