SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08

Plats och tid

Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-16.35
Ajournerat 09.35-10.00, 12.10-13.15, 14.50-15.10

Beslutande

S
L
C
M
M
KD

Lisa Dahlberg
Niklas Herneryd
Lena Ferm Hansson
Tomas Johansson §§ 116–132
Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson §§ 133
Lars-Inge Andersson

S
C
M
KD

Ej tjänstgörande ersättare
Peter Landgren
Leif Sternfeldt
Tomas Ekberg §§ 116-132
Elise Arnell

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Karin Hydén, ekonomichef §§ 116–119,122
Kristian Johansson, ekonom §§ 116–119
Malin Johnsson, ekonom §§ 116–119
Sara Andersson, praktikant §§ 116–119
Marielle Neander, kommunjurist §§ 121
Lars Landrö, kanslichef §§ 120–128
Roger Haglund, personalchef §§ 122
Susanne Åhman, Ulricehamns kommun §§ 122
Magdalena Fallqvist, Kommunal §§ 122
Talieh Ashjari, förvaltningschef §§ 122, 131
Erika Agnarsson, verksamhets §§ 122, 131
Maria Sivedal, utredare §§ 131

Utdragsbestyrkande
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2019-05-08

Utses att justera

Tomas Johansson och Tomas Ekberg

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 13 maj
§§ 116–133

Underskrifter Sekreterare
Henrik Yrlid
Ordförande
Lisa Dahlberg

§§ 116–132

Justerande
Tomas Johansson

§§ 133

Justerande
Tomas Ekberg

Justerandes sign

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 116–133

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Datum för anslags
uppsättande

2019-05-13

Datum för anslags
nedtagande

2019-06-04

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 116

Information om aprilrapporten för kommunstyrelsen och Marks
kommun

§ 117

Budget 2019 för kommunkoncernen efter revidering av respektive
bolagsstyrelsen

§ 118

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning (VA)
utökning med Sjödal, Öresjö och Skene 2:1

§ 119

Svar på motion om parkeringsplats för husvagn/husbil

§ 120

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun

§ 121

Information om Heltidsresan

§ 122

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag

§ 123

Redovisning av obesvarade motioner

§ 124

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

§ 125

Budget och verksamhetsplan 2019 – Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

§ 126

Förslag på hur arbetet med barn och unga i riskzonen kan
Utvecklas avseende samarbete, kvalité och resursbehov

§ 127

Boende i Fritsla för ensamkommande ungdomar

§ 128

Återkoppling om fastighetsärende

§ 129

Information från kommundirektören

§ 130

Uppföljning om färdtjänst -Lägesrapport anropsstyrd trafik

§ 131

Införande av LOV i Marks kommun

§ 132

Kostnader för säkerheten vid biblioteket i Kinna

§ 133

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116/2019

Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
- Information från kommundirektören
- Införande av LOV i Marks kommun
- Kostnader för säkerheten vid biblioteket i Kinna

Dagens sammanträde
Lisa Dahlberg (S) föreslår att ett ärende tillförs ärendelistan:
- Information från kommundirektören
Elise Arnell (KD) föreslår två ärenden tillförs ärendelistan:
- Införande av LOV i Marks kommun
- Kostnader för säkerheten vid biblioteket i Kinna

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendelistan kan ändras enligt förslaget
och finner att så sker.
____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117/2019

Dnr 2019–343 042

Information om aprilrapporten för kommunstyrelsen och Marks
kommun
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Marks kommun upprättar årligen en rapport som visar det ekonomiska utfallet för kommunens verksamhet under årets första fyra månader och i rapporten görs också en prognos för det ekonomiska utfallet för hela året.
Kommunstyrelsen ska behandla aprilrapporten den 22 maj och kommunfullmäktige den 15 juni.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Kristian Johansson redogör för de preliminära siffrorna som redovisas i rapporten.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118/2019

Dnr 2019–53 041

Budget 2019 för kommunkoncernen efter revidering av respektive
bolagsstyrelse
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen
godkänns.

Ärendet
I syfte att förenkla uppföljningsprocessen för Spinnerskan och dess dotterbolag ges
bolagen möjlighet att revidera sina ursprungliga budgetar inför det aktuella budgetåret. Kommunfullmäktige godkänner de av bolagen reviderade budgetarna i samband
med aprilrapporten. De avkastnings- och soliditetskrav som fullmäktige fastställt
måste tillgodoses även i de reviderade budgetarna.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet den 24 april § 107

Förvaltningens förslag till beslut

Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen
godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Budget 2019 för bolagen i Spinnerskankoncernen och för kommunkoncernen
godkänns.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119/2019

Dnr 2019–296 303

Verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsförsörjning (VA),
utökning med Sjödal, Öresjö och Skene 2:1
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och ett nytt
verksamhetsområde för dagvatten fastighet i omvandlingsområdet Sjödal
daterade 2019-02-25 fastställs.
2. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Öresjö daterade
2019-02-25 fastställs.
3. Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i exploateringsområde Skene 2:1 daterade 2019-02-25 fastställs.

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 20 juni 2018, §101, samtliga
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i Marks kommun.
Sedan beslutet fattades har kommunen byggt ut VA-nätet till Solvik och Hyssna 2:1,
där förslag på nya verksamhetsområden behandlas under våren 2019.
Teknik- och servicenämnden har i beslut §41/2019 föreslagit en utökning med
verksamhetsområde för:
•

vatten och spillvatten och ett nytt verksamhetsområde för ”dagvatten fastighet” i
omvandlingsområdet Sjödal,

•

vatten och spillvatten i området Öresjö,

•

vatten, spill- och dagvatten i exploateringsområdet Skene 2:1, se bifogade kartor.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 april.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och ett nytt verksamhetsområde för
dagvatten fastighet i omvandlingsområdet Sjödal daterade 2019-02-25 fastställs.
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Öresjö daterade
2019-02-25 fastställs.
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i exploateringsområde Skene
2:1 daterade 2019-02-25 fastställs.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och ett nytt verksamhetsområde för
dagvatten fastighet i omvandlingsområdet Sjödal daterade 2019-02-25 fastställs.
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området Öresjö daterade
2019-02-25 fastställs.
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i exploateringsområde Skene
2:1 daterade 2019-02-25 fastställs.
Förslaget antas
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120/2019

Dnr 2016–199 315

Svar på motion om parkeringsplats för husvagn/husbil
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommuninvånare kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, lämnas till plan- och byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av bebyggelse.
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på
kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall.
Motionen anses härmed besvarad.

Ärendet
AnnSofi Tureson (S) har den 14 april 2016 lämnat in en motion som är rubricerad
”Uppställningsplats husvagn/husbil” och föreslår att Marks kommun upplåter och iordningställer lämplig mark för ändamålet. Motionären har senare tydliggjort att hennes
förslag är att kommunen ordnar lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil som
kommuninvånarna kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/ husbil.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 12 april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet den 24 april § 112.

Förvaltningens förslag till beslut

Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommuninvånare
kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, lämnas till plan- och
byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av bebyggelse.
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall.
Motionen anses härmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Beslutsgång
Ordförande föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Önskemålet om lämpliga parkeringsplatser för husvagn/husbil, som kommuninvånare
kan använda när de tillfälligt behöver parkera husvagn/husbil, lämnas till plan- och
byggnadsnämnden att ha med sig vid planläggning av bebyggelse.
För det fall någon är intresserad av att iordningsställa parkeringsplatser på kommunens mark, tar kommunen ställning till det i varje enskilt fall.
Motionen anses härmed besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121/2019

Dnr 2019-317 00

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun
Arbetsutskottets beslut
Förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun
remitteras till Marks finska förening, Pensionärsrådet och till samtliga nämnder och bolag i kommunen. Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med uppmaning till berörda
nationella minoriteter att yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 20 juni
2019.

Ärendet
Sverige har fem nationella minoriteter som enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk åtnjuter vissa rättigheter. Den 1 januari 2019 reviderades lagen, vilket bland annat innebär en skyldighet för kommuner att anta mål och
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet, vilket rör både minoriteternas kultur och
språk.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 26 april.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun remitteras till Marks finska förening, Pensionärsrådet och till samtliga nämnder och
bolag i kommunen. Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med uppmaning till berörda nationella minoriteter att yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 20 juni
2019.

Dagens sammanträde
Kommunjurist Marielle Neander redogör för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande förslår följande:
Förslag till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Marks kommun remitteras till Marks finska förening, Pensionärsrådet och till samtliga nämnder och
bolag i kommunen. Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med uppmaning till berörda nationella minoriteter att yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 20 juni
2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget antas.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122/2019

Dnr

Information om Heltidsresan
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Susanne Åhman, planeringsledare i Ulricehamns kommun, informerar om deras arbete
med att göra heltidsanställningar som norm för kommunens personal (Heltidsresan).
Projektet initierades genom ett beslut som fattades av kommunfullmäktige i Ulricehamn. För att kunna förverkliga beslutet utan ökade kostnader har kommunen varit
tvungen att bland annat ändra sitt arbete med bemanning, schemaläggning och ITstöd.
Några avgörande faktorer för att projektet har varit framgångsrikt är:
- Politiskt stöd för frågan
- Samarbete mellan fack och arbetsgivare
- Kommunikationssatsning
- Goda förberedelser
Ordföranden tackar å kommunstyrelsens vägnar för informationen.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123/2019

Dnr 2019–418 101

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade
medborgarförslag.

Ärendet
Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de medborgarförslag som inte har fattats beslut om inom ett år från
det att motionen väcktes. Redovisningen ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde ordinarie sammanträden i juni och december.

Ärendets behandling
Kommunledningskontoret har den 3 maj upprättat en förteckning över obesvarade
medborgarförslag.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade medborgarförslag.
Förslaget antas.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124/2019

Dnr 2019–418 101

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade
motioner.

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 sammanträde ordinarie sammanträden i juni och december.

Ärendets behandling
Kommunledningskontoret har den 3 maj upprättat en förteckning över
obesvarade motioner.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen över obesvarade motioner.
Förslaget antas.
__________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125/2019

Dnr 2019–345 106

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
Arbetsutskottets beslut
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Förslaget till årsredovisning 2018 för Sjuhärads kommunalförbund
godkänns.

Ärendet
Sjuhärads kommunalförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse för
2018 för antagande av medlemskommunerna och prövning av ansvarsfrihet. Av redovisningen framgår att årets resultat blev 0,8 mnkr och att det egna kapitalet uppgick
till 10,5 mnkr per 31 december 2018.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 april.

Förvaltningens förslag till beslut.
Förslaget till årsredovisning 2018 för Sjuhärads kommunalförbund godkänns.
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att:
Förslaget till årsredovisning 2018 för Sjuhärads kommunalförbund
godkänns.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126/2019

Dnr 2018–713 106

Budget och verksamhetsplan 2019 – Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhetsplan 2019
för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Ärendet
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2018-12-07 att
översända budget och verksamhetsplan till medlemskommunerna för godkännande.
Budget och verksamhetsplan tas fram varje år i enlighet med förbundsordningen.
Medlemsavgiften för år 2019 är beslutad till 78 kronor/invånare varav 41 kronor för
finansiering av basverksamhet och 37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften är oförändrad sedan 2018.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 26 april.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08
§ 127/2019

Dnr 2019–88 750

Förslag på hur arbetet med barn och unga i riskzonen kan utvecklas
avseende samarbete, kvalité och resursbehov
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige (KF 2016-11-24
§ 153) att, i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden, utreda och återkomma med förslag på hur arbetet med barn
och unga i riskzonen kan utvecklas avseende samarbete, kvalité och resursbehov.
Socialnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag (SN 2016-12-12 § 167) att
genomföra en utredning och att inkomma med förslag på genomförande av
uppdrag.
Under 2017 utsåg den kommunala presidiegruppen och styrgruppen
för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet en arbetsgrupp för
utredningen. Arbetsgruppen har bestått av följande representanter;
verksamhetschef för elevhälsa, enhetschef för individ- och familje-omsorgen
samt en av kommunens folkhälsosamordnare.
Arbetsgruppen började med att definiera målgruppen utifrån Ålders-indelning.
Därefter kartlades vilka faktorer som leder till att barn
riskerar att hamna i en riskzon. När detta var klart så inventerades de
befintliga stöd och insatser som finns för barn och unga i Marks
kommun. När detta gjordes bekräftade det bilden av att
tvärprofessionellt samarbete är av vikt och ett utvecklingsområde.
Omvärldsanalys genomfördes med perspektivet hur samverkan pågår i
andra kommuner. Utredningens är gjord utifrån kostnader, evidensbaserad
praktik och förebyggande arbete.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 18 mars.
Kommunstyrelsens arbetsutskottets bordlade ärendet den 10 april § 91.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde,

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas till nästa sammanträde och finner att så sker
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08

§ 128/2019

Dnr 2018–554 270

Boende i Fritsla för ensammankommande ungdomar
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att ta fram
ett förslag på boendelösning för de personer som bedriver studier och som
bor på boendet i Fritsla. Förslaget ska bejaka likställighetsprincipen.

Ärendet
Kommunstyrelsen har den 28 november 2018 § 154 fattat beslut att boendet för
ensamkommande asylsökande i Fritsla ska gälla fram till och med den 30 juni. Boendet
startades i januari 2018. Kommunens kontrakt med fastighetsägaren går ut den 30
augusti. Innan kontraktet går ut ska fastigheten tömmas och städas. På grund av omständigheter kring ärendet har det aktualiserats för arbetsutskottet.

Dagens sammanträde
Kanslichef Lars Landrö redogör för aktuella situationen för personerna på
boendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) lämnar följande yrkande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att ta fram ett förslag
på boendelösning för de personer som bedriver studier och som bor på boendet i
Fritsla. Förslaget ska bejaka likställighetsprincipen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande och finner att
så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08
§ 129/2019

Dnr 2019–315 215

Återkoppling om fastighetsärende
Arbetsutskottets beslut
Ärendet ska behandlas igen på arbetsutskottets sammanträde den 15 maj.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 och 24 april behandlat ett ärende som rör
en fastighet i Marks kommun och gett kommundirektören uppdrag beträffande detta.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Mats Lilienberg redogör för den aktuella informationen kring ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet och hur det skulle kunna vara
möjligt att gå vidare med ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) föreslår ärendet ska behandlas igen på arbetsutskottets
sammanträde den 15 maj.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08
§ 130/2019

Dnr

Information från kommundirektören
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Mats Lilienberg informerar om det arbete som kommunens
ledningsgrupp har bedrivit för att stärka Marks kommuns värdegrund och
organisationskultur. Det finns planern på att genomföra en utbildning för
kommunens anställda kring dessa frågor efter sommaren 2019.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet kan bordläggas och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08
§ 131/2019

Dnr 2019–32 736

Uppföljning om färdtjänst - Lägesrapport anropsstyrd trafik
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Ärendet
Marks kommun har ett avtal med Västtrafik AB angående upphandling av anropsstyrd trafik m m som gäller från och med 1 juli 2017. Avtalet gäller till
och med den 30 juni 2020 och förlängs därefter automatiskt med tre år i sänder, om inte någon av parterna säger upp avtalet tolv månader före avtalstidens slut.
Avtalet redovisar bland annat Västtrafiks uppdrag, driftsprinciper, kvalitetskrav och samverkansformer. Västtrafik ska för Marks kommuns räkning upphandla drift av beställningscentral och transporttjänster för den anropsstyrda
trafiken. Västtrafik verkar för att kvalitén upprätthålls på resor och tjänster.
Marks kommun fastställer regler och ekonomiska villkor för hur resenärerna
kan nyttja resorna. Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för färdtjänst
från och med 2014-07-01. Taxor för färdtjänstresan fastställs varje år av
kommunfullmäktige i samband med budget

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 29 april.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för de avtalen som finns mellan Marks kommun och
Västtrafik.
Verksamhetschef Erika Agnarsson och förvaltningschef Talieh Ashjari redogör för
Marks kommuns kostnader för färdtjänst.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om information kan noteras och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08
§ 132/2019

Dnr 2017–281 733

Införande av LOV i Marks kommun
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras

Dagens sammanträde
Elise Arnell (KD) undrar vad som har hänt med ärendet som införandet av LOV (lagen
om valfrihet) i Marks kommun för vissa verksamheter?
Lisa Dahlberg (S) informerar att ärendet har skickats på remiss till kommunala
funktionshinderrådet och sista svarsdag var den 2 april. Ambitionen är att ärendet ska
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott till hösten 2019.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(25)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-08
§ 133/2019

Dnr

Kostnader för säkerheten vid biblioteket i Kinna
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att
återkomma med en redovisning om vilka åtgärder som genomförts för att
hantera trygghetssituationen i Kinna.

Dagens sammanträde
Marks kommun har behövt anlita säkerhetsvakter för att öka tryggheten vid
biblioteket i Kinna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar även hur situationen ser ut i Kinna
centrum beträffande otrygghet.

Ledamöternas förslag till beslut:
Tomas Ekberg (M) yrkar att:
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med
Polisen för att öka den polisiära närvaron i Kinna.
Lisa Dahlberg (S) yrkar att:
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att återkomma
med en redovisning om vilka åtgärder som genomförts för att hantera
trygghetssituationen i Kinna.

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Tomas Ekbergs yrkande
och finner att yrkandet avslås.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Lisa Dahlbergs yrkande och
finner att yrkandet bifalles.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

