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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2019-05-15 
  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet och Kinnaborgssalen 

kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-16.00 Ajournerat  
10.15-10.35, 12.40-13.30 , 14.50-15.00 

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 

 L Niklas Herneryd 

 C Lena Ferm Hansson  

 M Tomas Johansson  

 KD Lars-Inge Andersson  

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande S Peter Landgren 

 S Christopher Thorsson 

 C Leif Sternfeldt 

 M Tomas Ekberg  

   

  Tjänstemän 

  Mats Lilienberg, kommundirektör §§ 134-144,150-152 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 135–139 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 135–139 

  Sara Andersson, praktikant §§ 135–139 

  Lars Landrö, kanslichef  

  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 135–139 

  Roger Haglund, personalchef §§ 135–136, 146-147 

  Maria Sivedal, utredare §§ 139  

  Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef §§ 143 

  Rikard Silva, trygghetssamordnare §§ 143 

  Emma Hermansson, gruppchef Polisen §§ 143 

  Victoria Bengtsson, tf. förvaltningschef §§ 144 

  Tomas Arvidsson, fastighetschef §§ 144 

  Tomas Poddig, enhetschef §§ 144 

  Martin Bertilsson, upphandlingschef §§ 145 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 146 
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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Utses att justera Tomas Johansson  

  

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

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 134–152 

  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 §§ 134–152 
 
Sammanträdesdatum 2019-05-15 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2019-05-21 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-06-12 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 134 

  

Aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen  § 135 
  

Aprilrapport 2019 för Marks kommun § 136 
  

Fastställande av reviderade ramar 2020 § 137 
  

Förslag till budget 2020–2023 för kommunstyrelsen § 138 
  

Uppföljning av nämnders och styrelsers interkontroll § 139 

  
Information från kommundirektören § 140 

  
Medborgarförslag om miljömärkt event § 141 

  
Medborgarförslag om en broförbindelse Sätila sand och Änghagen § 142 

  
Information om trygghet i Kinna centrum § 143 

  

Återrapportering om fastighetsärende § 144 
  

Administrativ avgift för finansiering av inköpsarbete § 145 
  

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning § 146 
  

Analys av satsning på utökat och förenklat friskvårdsbidrag för § 147 
för anställda 2018  

  

Medborgarförslag – Idrottshall i Ubbhult § 148 
  

Medborgarförslag – Konstgräsplan i Ubbhult § 149 
  

Förslag till åtgärder inom potten mindre vägnätet § 150 
  

Plan för att lösa bostadssituationen för de som står utanför § 151 
bostadsmarknaden  

  

Diskussion om Heltidsresan § 152 
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  § 134/2019  

Förändring av ärendelistan                  

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
  - Information från kommundirektören 
  - Diskussion om Heltidsresan 
 

 Dagens sammanträde 

Lisa Dahlberg (S) föreslår att två ärenden tillförs ärendelistan: 
  - Information från kommundirektören 
  - Diskussion om Heltidsresan 

Beslutsgång 

 Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendelistan kan ändras enligt förslaget  
 och finner att så sker.  
____________ 
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 § 135/2019                 Dnr 2019–343 042 

 Aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen            

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen  
godkänns. 
 

Ärendet 

Enligt styrsystemet för Marks kommun ska nämnder och styrelser lämna en uppföljning 
av verksamheten och ekonomi per sista april. 

Kommunledningskontoret har utifrån fastställda anvisningar sammanställt en aprilrap-
port för kommunstyrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 6 maj 2019. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att aprilrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Förslaget antas. 
 

           ______________ 
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             § 136/2019                                    Dnr 2019–234 042 

 Aprilrapport 2019 för Marks kommun 

Arbetsutskottets beslut 
Till kommunstyrelsens sammanträde begärs en fördjupad analys beträffande   
äldreomsorgens underskott. 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde begärs en redovisning kring byte av     
schemaläggning. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige godkänner aprilrapport 2018 för Marks kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder uppmanas att driva en verk-
samhet i balans med budget. 
 
Kommunstyrelsen noterar att äldreomsorgsnämnden i februari uppdrog åt  
förvaltningschefen att vidta åtgärder med anledning av den ekonomiska  
utvecklingen. 
 
Reservation 
Ledamöter har i olika avseende reserverat sig mot beslutet. Se beslutsgång 
 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kom-
munens ekonomi och verksamhet under första tertialet 2019 samt en prognos 
för resten av året. Ärendet kan komma att kompletteras till behandlingen i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2019 med eventuella framställ-
ningar som nämnder och styrelser gjort i samband med att de har behandlat 
sina respektive Aprilrapporter. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 9 maj 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Aprilrapport 2018 för Marks kommun godkänns. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut  

  Dagens sammanträde 

  Ekonomichef Karin Hydén och ekonom Kristian Johansson redogör för  
  ärendet. 
 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Tomas Johansson (M) yrkar följande: 
 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
  Kultur och fritidsnämnden tillåts att överskrida sin ram 2019 med kostnaden   
  för väktarbevakning av bibliotek. 
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Lena Ferm Hansson (C) yrkar avslag på Tomas Johanssons yrkande 

 
Lisa Dahlberg (S) yrkar följande:  
 
- Kommunfullmäktige godkänner Aprilrapport 2018 för Marks kommun. 

- Kommunstyrelsen noterar att äldreomsorgsnämnden i februari uppdrog åt  
  förvaltningschefen att vidta åtgärder med anledning av det ekonomiska  
  läget. 
 
-Till kommunstyrelsens sammanträde begärs en fördjupad analys beträffande   
  äldreomsorgens underskott. 
 
- Till kommunstyrelsens sammanträde begärs en redovisning kring byte av     
  schemaläggning. 
 
- Kommunfullmäktige beslutar att alla nämnder uppmanas att driva en  
  verksamhet i balans med budget. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Tomas Johansson (M) yr-
kande och finner att arbetsutskottet avslår yrkandet. 

 
Reservation 

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

 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lisa Dahlbergs yrkande 
(S) och finner att så sker. 

 

 Förslaget antas. 
 
 ________________ 
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  § 137/2019                 Dnr 2019–14 042 

  Fastställande av reviderade ramar 2020       

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Reviderade ramar för 2020 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2020–2023 
tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. 
 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2020 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2019. 
 

Ärendet 

Budgeten för 2019–2022 fastställdes av kommunfullmäktige i december 
2018. Enligt kommunens styrsystem fastställer kommunfullmäktige uppdrag 
och resurser för de två kommande verksamhetsåren. För år två görs i nästföl-
jande budgetprocess i princip endast justeringar utifrån förändringar i befolk-
ningens sammansättning samt andra omvärldsförändringar av väsentlig bety-
delse. Detta för att skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för 
nämnder och verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2019 i samband med att 
anvisningarna för budget 2020–2023 fastställdes att föreslå kommunfullmäk-
tige reviderade ramar 2020 redan till junisammanträdet 2019. Nämnderna 
kan därefter planera sin verksamhet genom att ta fram en nämndplan för 
2020 med detta beslut som grund. Om nämndplanerna beslutas senast i okto-
ber månad ges även förvaltningarna ett tidsutrymme att ta fram verksam-
hetsplaner för kommande verksamhetsår innan detta startar. Slutligt beslut 
av Budget 2020–2023 tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. Eventuella för-
ändrade uppdrag och resurser till nämnderna får därefter tas om hand genom 
att nämndplanerna justeras.  
 
Fokus på nämndernas planeringsarbete bör i den ordinarie budgetprocessen 
ligga på planeringsramarna följande år. 
 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 6 maj 2019. 
 

                                Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade ramar för 2020 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2020–2023 
tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2020 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2019. 

 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 
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Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 
    

Reviderade ramar för 2020 fastställs. Slutligt beslut om Budget 2020–2023 
tas av kommunfullmäktige 2019-11-21. 
Nämnderna uppmanas att omgående påbörja arbetet med nämndplanen för 
2019 så att dessa kan fastställas senast under oktober månad 2019. 

 

Förslaget antas 
 

_______________ 
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             § 138/2019                                    Dnr 2019–344 041 

 Förslag till budget 2020–2023 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Budget 2020–2023 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till bud-
getberedningen för vidare behandling. 
 
Taxor och avgifter för 2020–2023 godkänns. 

Ärendet 

Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram 
förslag till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag 
som budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till 
budget för kommunens samlade verksamhet 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 25 april 2019. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Budget 2020–2023 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till budgetbered-
ningen för vidare behandling. 

Taxor och avgifter för 2020–2023 godkänns. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår följande: 
 
Budget 2020–2023 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till budgetbered-
ningen för vidare behandling. 

Taxor och avgifter för 2020–2023 godkänns. 

 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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§ 139/2019                 Dnr 2018–295 042 

Uppföljning av nämnders och styrelsers interkontroll 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen uppmanar valnämnden och Spinnerskan i Mark AB att 

årligen göra en riskanalys och utifrån den bedöma om nämnden/styrelsen 
har behov av internkontrollplan. 

 
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samband med 

uppföljningen av den interna kontrollen 2019 redovisa resultatet av de 
planerade aktiviteterna kopplade till risken att åtgärder inte görs vid kort-
tidssjukfrånvaro samt risken att kommunen betalar anställdas privata 
kostnader. 

 

Ärendet 

Enligt kommunallagen har respektive nämnd ansvar för att den interna kon-
trollen är tillräcklig inom nämndens verksamhetsområde. Enligt det kommun-
gemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma ägardirekti-
vet för bolagen ska nämnder och styrelser årligen rapportera till kommunsty-
relsen om sitt arbete med den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska i sin 
tur utvärdera den samlade interna kontrollen och vid behov aktualisera för-
bättringar. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 april 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar valnämnden och Spinnerskan i Mark AB att årligen göra 
en riskanalys och utifrån den bedöma om nämnden/styrelsen har behov av internkon-
trollplan. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samband med uppföljningen 
av den interna kontrollen 2019 redovisa resultatet av de planerade aktiviteterna kopp-
lade till risken att åtgärder inte görs vid korttidssjukfrånvaro samt risken att kommu-
nen betalar anställdas privata kostnader. 

Dagens sammanträde 

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.  
 

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande förslår följande: 
 
Kommunstyrelsen uppmanar valnämnden och Spinnerskan i Mark AB att årligen göra 
en riskanalys och utifrån den bedöma om nämnden/styrelsen har behov av internkon-
trollplan. 
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Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samband med uppföljningen 
av den interna kontrollen 2019 redovisa resultatet av de planerade aktiviteterna kopp-
lade till risken att åtgärder inte görs vid korttidssjukfrånvaro samt risken att kommu-
nen betalar anställdas privata kostnader. 

  Förslaget antas. 

  ______________ 
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             § 140/2019                                    Dnr  

 Information från kommundirektören 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Kommundirektör Mats Lilienberg informerar att Christian Dahl förvaltningschef 
för kultur- och fritidsförvaltningen har sagt upp sig från sin tjänst. Han kom-
mer istället börja arbeta som förvaltningschef i Landskrona kommun för kul-
turverksamhet. 
 
Kommundirektör Mats Lilienberg informerar även att rekrytering av en ny  
förvaltningschefs har påbörjats. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
________________ 
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§ 141/2019                 Dnr 2018–289 400 

 Medborgarförslag om miljömärkt event 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, daterad den 17 april 
2019, som svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besva-
rat. 
 

Ärendet 

I ett medborgarförslag, daterat den 23 maj 2018, föreslås att Marks kommun ska 
verka för att alla event och arrangemang, till exempel Sommarfredagar, Mingla i Mark 
etc., genomförs på ett miljömässigt hållbart sätt genom att kommunen ansluter sig till 
”Miljömärkt event för kommun” via stiftelsen Håll Sverige rent. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 april. 
 
Förvaltningens förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, daterad den 17 april 2019, 
som svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

  Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, daterad den 17 april 2019, 
som svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Förslaget antas. 

______________ 
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             § 142/2019                                    Dnr 2018–284 336 

 Medborgarförslag om en broförbindelse Sätila sand och Änghagen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad den 17 april 
2019 som svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed  
besvarat. 
 

Ärendet 

I ett medborgarförslag, daterat den 17 maj 2018, föreslås att Marks kommun ska 
tillse att vandringsleden till Ramhulta Årenäs får en broförbindelse från båthamnen vid 
Sätila sand till Änghagen (Smälteryds) naturreservat. I dag måste man gå från Sätila 
sand via Smälteryd bro till Änghagen, vilket är en två kilometer lång sträcka på en 
starkt trafikerad asfaltsväg. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 17 april. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad den 17 april 2019 som 
svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

  Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelsen daterad den 17 april 2019 som 
svar till förslagsställaren. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Förslaget antas. 

 
________________ 
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   § 143/2019                 Dnr  

 Information om trygghet i Kinna centrum 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

På sammanträdet den 8 maj § 133 har kommunstyrelsens arbetsutskott gett  
kommundirektören i uppdrag att återkomma med en redovisning om vilka åtgärder 

som genomförts för att hantera trygghetssituationen i Kinna. 

Dagens sammanträde 

  Till dagens sammanträde har representanter från Polisen samt Marks kommuns    

  Skydd- och säkerhetsenhet bjudits in för att informera om vilka åtgärder som  
  genomförts för att hantera trygghetssituationen. 

 
  Emma Hermansson från Polisen i Mark redogör för polisens lägesbild. 

 
  Trygghetsamordnare Rikard Silva redogör för kommunens arbete med frågan. 

   
            Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar frågan. 

 

             Ordföranden tack å arbetsutskottets vägnar för informationen. 

 Beslutsgång 

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

 

   ________________ 
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              § 144/2019                 Dnr 2019–315 215 

 Återrapportering om fastighetsärende 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsluta ärendet.  
 
Kommundirektörens uppdrag anses därmed slutfört. 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 10 april ,24 april och 9 maj 2019 behandlat 
ett ärende som rör en fastighet i Marks kommun och gett kommundirektören uppdrag 
beträffande detta. 

Dagens sammanträde 

Fastighetschef Tomas Arvidsson, enhetschef Tomas Poddig och tf. förvaltningschef 
Victoria Bengtsson redogör för ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar ärendet och hur det skulle kunna vara 
möjligt att gå vidare med ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lisa Dahlberg (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att av-
sluta ärendet och anses kommundirektörens uppdrag som slutfört. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottets beslutar enligt Lisa Dahlbergs (S) yrkande och 

finner att så sker. 
 
________________ 
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              § 145/2019                Dnr 2019–352 044 

 Administrativ avgift för finansiering av inköpsarbete 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras 
 

Ärendet 

Arbetet med inköp, upphandling och avtalshantering är eftersatt i kommunen. Enligt 
upphandlingslagstiftningen ska alla inköp, med några definierade undantag, upphand-
las men endast ca 40% av inköpsvolymen sker från upphandlade avtal. Struktur, styr-
ning och kontroll inom inköpsområdet behöver utvecklas och efterlevnad av Policy för 
inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och upphandling behöver säkerställas. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 april. 

 

F                               Förvaltningens förslag till beslut 
Administrativ avgift tas ut i samtliga avtal som upphandlas från och med 2019-06-01 
enligt nedan: 
Varor och tjänster 2% 
Entreprenader 0,5% 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Upphandlingschef Martin Bertilsson redogör för ärendet. 
 
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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               § 146/2019                  Dnr 2019–352 044 

 Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningen för kommunstyrelsen  
ersätts med upprättat förslag.  
 

Ärendet 

Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver ses över då en ny mandatperiod 
har inletts och omorganisation dessutom har skett vid kommunledningskontoret med 
helt nya enheter och befattningar.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 april. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bordlagt ärendet den 24 april 2019 § 133. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen ersätts med upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen fattar beslut 

Dagens sammanträde 

1:e kommunjurist Helena Blomqvist och Personalchef Roger Haglund redogör 
för ärendet. 
    
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

   
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningen för kommunstyrelsen ersätts med 
upprättat förslag. 

Förslaget antas. 

 
            ______________ 
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    § 147/2019                 Dnr 2019–244 026 

 Analys av satsning på utökat och förenklat friskvårdsbidrag för  
 anställda 2018 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 
 

Ärendet 

I ärendet Åtgärder för att göra Marks kommun till en attraktiv arbetsgivare 
samt skapa förutsättningar för att få ner sjuktalen i enlighet med kommunfull-
mäktiges beslut fattade Kommunstyrelsen beslut den 6 december 2017 (§ 
192/2017) att ”en första uppföljning av de ekonomiska och personella effek-
terna av dessa åtgärder sker vid delårsbokslutet 2018 inför budget 2019”. 
 
Vad gäller kostnader för företagshälsovård, friskvårdsbidrag och fritt kaffe/te, 
har dessa analyserats tidigare och inkluderats i budgetarbetet. Så har även 
skett gällande sjuktalets och frisktalets utveckling. Dock har inte friskvårdsbi-
draget kunnat analyseras förrän 2018 passerats så att vi kan se hela kalen-
derårets effekt visavi 2017. 

Ärendets beredning 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterade den 5 april 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 

Dagens sammanträde 

  Personalchef Roger Haglund redogör för ärendet. 

 
   Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

 
Kommunstyrelsen noterar uppföljningen. 

Förslaget antas. 
 
             ________________ 
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             § 148/2019                                  Dnr 2018–252 821 

 Medborgarförslag – Idrottshall i Ubbhult 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att frågan om idrottshall i Ubbhult är omhänderta-
get i kommunens planeringsprocess dels genom upprättat planprogram för 
Ubbhult dels via genomförd förstudie. 
  
Medborgarförslaget är därmed besvarat 
 

Ärendet 

I ett medborgarförslag, som inkom den 30 april 2018, föreslås att en idrottshall med 
möjlighet till skolidrott och en plats för barn- och ungdomar att få möjlighet till me-
ningsfull fritid byggs i anslutning till idrottsplatsen alternativt nära skolan.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 april. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Frågan om idrottshall i Ubbhult är omhändertaget i kommunens planeringsprocess 
dels genom upprättat planprogram för Ubbhult dels via genomförd förstudie.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att frågan om idrottshall i Ubbhult är omhändertaget i 
kommunens planeringsprocess dels genom upprättat planprogram för Ubbhult dels via 
genomförd förstudie.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat.  

Förslaget antas. 

_____________ 
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             § 149/2019                                  Dnr 2018–253 821 

 Medborgarförslag – Konstgräsplan i Ubbhult 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
På Kultur- och fritidsförvaltningen pågår en anläggningsutredning där fotbolls-
planer ingår. Förslaget om eventuellt konstgräs i Ubbhult ingår i utredningen.  
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
 

Ärendet 

I ett medborgarförslag, som inkom den 7 maj 2018, föreslås att en konstgräsplan med 
belysning anläggs på idrottsplatsen i Ubbhult. Det finns många aktiva fotbollsspelare i 
bygden och det finns ingen konstgräsplan i närområdet. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 april. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
På Kultur- och fritidsförvaltningen pågår en anläggningsutredning där fotbollsplaner 
ingår. Förslaget om konstgräs i Ubbhult ingår i utredningen.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

På Kultur- och fritidsförvaltningen pågår en anläggningsutredning där fotbollsplaner 
ingår. Förslaget om eventuellt konstgräs i Ubbhult ingår i utredningen.  

Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Förslaget antas. 

___________________  
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             § 150/2019                                  Dnr 2019–212 311 

 Förslag till åtgärder inom potten det mindre vägnätet 

Arbetsutskottets beslut 
1. Marks kommun föreslår att väg 1613 och väg 1526 ska prioriteras i det 

förslag som Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund lämnar till Västra 
Götalandsregionen. 

2. Marks kommun förutsätter att tidigare prioriterade insatser som beslutats 
för väg 1627 är omhändertagna.  

3. Marks kommun anser att det behöver göras en fördjupad analys om vilka 
sträckor som ska prioriteras på de vägar som har valts ut. 

 

Ärendet 

Den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland innehåller potten” 
mindre vägnätet, upp till 25 miljoner kronor”. Västra Götalands avser att ta fram för-
slag till åtgärder för perioden 2022 - 2026. Västra Götalandsregionen, vill via kom-
munalförbunden, få inspel med förslag från kommunerna i Sjuhärad. Boråsregionen 
kommer att sammanställa förslagen från kommunerna i Sjuhärad och prioritera cirka 
åtta förslag som skickas till Västra Götalandsregionen.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 29 april. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott utan förslag till beslut 

Dagens sammanträde 

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Marks kommun föreslår att väg 1613 och väg 1526 ska prioriteras i det förslag som 
Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund lämnar till Västra Götalandsregionen. 

Marks kommun förutsätter att tidigare prioriterade insatser som beslutats för väg 
1627 är omhändertagna.  

Marks kommun anser att det behöver göras en fördjupad analys om vilka sträckor 
som ska prioriteras på de vägar som har valts ut.  

Förslaget antas. 

Beslutet expedieras till 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
________________ 
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             § 151/2019                                    Dnr 2019–341 231 

 Plan för att lösa bostadssituationen för de som står utanför  
 bostadsmarknaden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bostadsförsörjningsprogrammet revideras och kompletteras med åtgärder 
som ökar tillgången till bostäder för enskilda personer med speciella behov. 
 
Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört. 
 

Ärendet 

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 september 2018, § 123, 

att ta fram en plan för hur bostadssituationen ska lösas för dem som idag står utanför 

den ordinarie bostadsmarknaden. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 29 april. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

Bostadsförsörjningsprogrammet revideras och kompletteras med åtgärder som inklu-

derar bostäder med lägre boendekostnader och ökar tillgången till bostäder för en-

skilda personer med speciella behov. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Kanslichef Lars Landrö redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lars-Inge Andersson (KD) Lämnar följande yrkande: 
 

Bostadsförsörjningsprogrammet revideras och kompletteras med åtgärder som ökar 

tillgången till bostäder för enskilda personer med speciella behov. 

Kommundirektörens uppdrag är därmed slutfört. 

Beslutsgång 

  Ordföranden frågar om arbetsutskottets beslutar enligt Lars-Inge Anderssons (KD)  

  yrkande och finner att så sker.  
 
            ________________ 
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  § 152/2019                 Dnr  

Diskussion om Heltidsresan 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Den 8 maj besöktes kommunstyrelsens arbetsutskott av Susanne Åhman som arbetar 

som planeringsledare i Ulricehamns kommun. Hon informerade om Ulricehamns kom-

muns arbete med att göra heltidsanställningar som norm för kommunens personal 

(heltidsresan). 

Dagens Sammanträde 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar informationen som gav av Susanne  
  Åhman och hur Marks kommun skulle kunna arbeta vidare med frågan.  

Beslutsgång 

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

  ________________ 

 
 


