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 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-09.45 

  
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  

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Karin Hydén, ekonomichef §§ 157–158 

  Kristian Johansson, ekonom §§ 157–158 

  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 154 

  Anna Holmén, utredare §§ 156,158 

  Magnus Palm, förvaltningschef §§ 157–158 

  Erik Glansin, projektledare §§ 157 

  Tomas Arvidsson, fastighetschef §§ 157 

   

Utses att justera Tomas Johansson  

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 5 juni 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 153–160 

  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 §§ 153–160 
 
Sammanträdesdatum 2019-06-05 

 
Datum för anslags  

uppsättande 

 

2019-06-07 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-07-01 
 

 

 
Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 153 

  

Val av nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen § 154 
  

Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat § 155 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter  

  
Tillgång till ambulans eller alternativ lösning § 156 

  
Utökad investeringsram för om- och tillbyggnad Horredshallen § 157 

  

Begäran om igångsättningstillstånd, utökad budget samt § 158 
medfinansieringsavtal för GCM-väg och överföringsledning  

Skene-Berghem  
  

Ombud till extra ägarråd och bolagsstämma Inera AB § 159 
  

Fråga om förskola i Skene § 160 
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  § 153/2019  

Förändring av ärendelistan                  

Arbetsutskottets beslut 
Följande ärenden tillförs ärendelistan: 
  - Ombud till extra ägarråd och bolagsstämma Inera AB 
  - Fråga om förskola i Skene 
 

 Dagens sammanträde 

Lisa Dahlberg (S) föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 
  - Ombud till extra ägarråd och bolagsstämma Inera AB 
 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan: 
  - Fråga om förskola i Skene 

Beslutsgång 

 Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendelistan kan ändras enligt förslaget  
 och finner att så sker.  
____________ 
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 § 154/2019                 Dnr 2018–244 003 

 Val av nytt dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud under perioden den 15 juni 
– 31 augusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 
 
Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 sep-
tember 2019. 
 

Ärendet 

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska varje personuppgiftsansvarig inom kommu-
nen ha ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har utsett ett tillfälligt dataskyddsom-
bud fram tills dataskyddsombudet som rekryteras påbörjar sin tjänst. Rekryteringen är 
nu klar och nytt beslut om dataskyddsombud behöver därför fattas.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 24 maj 2019. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud under perioden den 15 juni – 31 au-
gusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 

Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 september 
2019. 

Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

 1:e kommunjurist Helene Blomqvist redogör för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Matilda Johansson utnämns till dataskyddsombud under perioden den 15 juni – 31 au-
gusti 2019 och ersätter Marielle Neander. 

Eva-Lena Julin Rydbo utnämns till dataskyddsombud från och med den 1 september 
2019. 

Förslaget antas. 

 
           ______________ 
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             § 155/2019                                    Dnr 2018–718 700  

Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat sy-
stem för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas. 
 
Systemet finansieras inom äldreomsorgsnämnden och socialnämndens bud-
getramar. 
 

Ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, fi-

nansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppfölj-
ning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen. Finansie-

ringen gäller för fyra år (2020–2023). 
 

För Marks kommun skulle detta innebära en årlig kostnad på ca 67 200 kr. 

 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i led-

ning och styrning av:  
•  de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 

inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att ut-
veckla andra register för socialtjänstens verksamheter.  

•  stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling 
av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat.  

•  nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas kunskapsstyr-

ningssystem. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 8 maj 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för  
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas. 

Systemet finansieras inom äldreomsorgsnämnden och socialnämndens budgetramar. 

  Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för  
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter antas. 

Systemet finansieras inom äldreomsorgsnämnden och socialnämndens budgetramar. 

Förslaget antas. 
________________ 
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  § 156/2019                 Dnr 2019–213 177 

  Tillgång till ambulans eller alternativ lösning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
På kort sikt ska en informations- och utbildningsdag genomföras i Torestorp     
tillsammans med SÄRF.  
 
På längre sikt ska ett koncept med inriktningen ”grannsamverkan för trygg-
het” utarbetas tillsammans med SÄRF.  
 
Kommundirektörens uppdrag att, tillsammans med representanter från SÄS 
och SÄRF, ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller alternativ 
lösning ska utformas i Marks kommun anses härmed fullgjort 

Ärendet 

  Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2018, § 125, att kommundirektören får   
  i uppdrag att, tillsammans med representanter från Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)    
  och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF), ta fram ett förslag på hur till 
  gången till ambulans eller alternativ lösning ska utformas i Marks kommun.   

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 10 maj 2019. 
 

                                Förvaltningens förslag till beslut 
          På kort sikt ska en informations- och utbildningsdag genomföras i Torestorp  
          tillsammans med SÄRF.  
 
          På längre sikt ska ett koncept med inriktningen ”grannsamverkan för trygghet”  
          utarbetas tillsammans med SÄRF.  
 
          Kommundirektörens uppdrag att, tillsammans med representanter från SÄS och SÄRF,     
          ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller alternativ lösning ska utformas    
          i Marks kommun anses härmed fullgjort. 

          Kommunstyrelsen fattar beslut. 

Dagens sammanträde 

Utredare Anna Holmén redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

  Ordföranden föreslår följande: 
    

  På kort sikt ska en informations- och utbildningsdag genomföras i Torestorp  

  tillsammans med SÄRF.  
 

  På längre sikt ska ett koncept med inriktningen ”grannsamverkan för trygghet”  
  utarbetas tillsammans med SÄRF.  

 
  Kommundirektörens uppdrag att, tillsammans med representanter från SÄS och    

  SÄRF, ta fram ett förslag på hur tillgången till ambulans eller alternativ lösning ska  
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  utformas i Marks kommun anses härmed fullgjort 

 
Förslaget antas 
_______________ 
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             § 157/2019                                    Dnr 2019–358 042 

 Utökad investeringsram för om- och tillbyggnad Horredshallen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar ge teknik- och servicenämnden förnyat  
     igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad av  
     Horredshallen under förutsättning att kommunfullmäktige utökar  
     projektets investeringsbudget med 6 mnkr till 26,25 mnkr. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar teknik- och servicenämnden att vid slutredo-

visningen av projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna 
fördelats på driftunderhåll, investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbud-
geten för projektet till 26,25 mnkr. 

4. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkost-
nadseffekter i kommande budgetprocess. 

 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har efter genomförd upphandling konstaterat att investe-
ringsutgiften för projektet om- och tillbyggnad av Horredshallen blir 6 mnkr högre än 
den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten. Nämnden har därför be-
gärt en utökning av investeringsbudgeten (tsn 2019-05-16 § 73) med 6 mnkr till totalt 
26,25 mnkr. Samtidigt begär nämnden ett förnyat igångsättningstillstånd av kommun-
styrelsen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 maj 2019. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
.         Kommunstyrelsen beslutar ge teknik- och servicenämnden förnyat  
          igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Horredshallen   
          under förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med  
          6 mnkr till 26,25 mnkr. 

          Kommunstyrelsen uppmanar teknik- och servicenämnden att vid slutredovisningen av   
          projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna fördelats på driftunderhåll,  
          investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad. 

          Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för    
          projektet till 26,25 mnkr. 

          Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter     
          i kommande budgetprocess. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Magnus Palm redogör för ärendet. 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunstyrelsen beslutar ge teknik- och servicenämnden förnyat  

          igångsättningstillstånd för investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Horredshallen   
          under förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med  
          6 mnkr till 26,25 mnkr. 

          Kommunstyrelsen uppmanar teknik- och servicenämnden att vid slutredovisningen av   
          projektet särskilt redovisa hur kostnaderna och utgifterna fördelats på driftunderhåll,  
          investeringsunderhåll, om- och tillbyggnad. 

          Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för    
          projektet till 26,25 mnkr. 

          Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att beakta investeringens driftkostnadseffekter     
          i kommande budgetprocess. 

Förslaget antas. 
 
________________ 
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             § 158/2019                                   Dnr 2019–358 042 

 Begäran om igångsättningstillstånd, utökad budget samt  
 medfinansieringsavtal för GCM-väg och överföringsledning Skene-   
 Berghem 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige fattar  
nödvändiga beslut om investeringsbudget samt medfinansierings- och sam-
verkansavtal: 
1. Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projekten: 

13701 Överföringsledning Skene - Berghem och 13373 GCM-väg  
Berghem-Skene. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
1. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet 13701 

Överföringsledning Skene – Berghem utökas med 6,5 mnkr till totalt 20,7 
mnkr. 

2. Medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket godkänns.  
3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansierings-och 

samverkans-avtalet med Trafikverket för GCM-väg Skene – Berghem och 
överföringsledning. Beräknade framtida utgifter (3,6 mnkr) relaterade till 
avtalet kostnadsförs 2019 under gemensamma verksamheter.  

4. Kommunfullmäktige noterar projekttotalen 8,2 mnkr för GCM-väg Skene – 
Berghem. Projektet finansieras inom teknik- och servicenämndens  
investeringsram för GCM-vägar och slutredovisas efter färdigställande. 

Ärendet 

Teknik- och servicenämnden har i § 61/2019 ansökt om igångsättningstillstånd och 
utökad investeringsbudget om 6,5 mnkr till 20,7 mnkr för att genomföra projektet 
överföringsledning Skene - Berghem.  

I samma paragraf har teknik- och servicenämnden även begärt igångsättningstillstånd 
och fastställande av projekttotalen 8,3 mnkr för en gång-, cykel-, och mopedväg 
(GCM).  

I samband med byggnationen av GCM-vägen och överföringsledningen krävs vissa åt-
gärder med anledning av placeringen vid sidan av järnvägen. Det handlar om bygg-
nation av ett panelstängsel och en ny plankorsning i Berghem. Ett medfinansierings- 
och samverkansavtal med Trafikverket behöver ingås för att reglera ansvarsfördel-
ningen och parternas ekonomiska åtaganden. För avtalets giltighet behöver det under-
tecknas av parterna senast den 30 juni 2019 och åtgärderna påbörjas senast den 31 
december 2022.  

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 22 maj 2019. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige fattar  
nödvändiga beslut om investeringsbudget samt medfinansierings- och samverkansav-
tal: 
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Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projekten: 13701 Överfö-
ringsledning Skene - Berghem och 13373 GCM-väg Berghem-Skene. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:  

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet 13701 Överföringsled-
ning Skene – Berghem utökas med 6,5 mnkr till totalt 20,7 mnkr. 

Medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket godkänns.  

Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansierings-och samverkans-
avtalet med Trafikverket för GCM-väg Skene – Berghem och överföringsledning. Be-
räknade framtida utgifter (3,6 mnkr) relaterade till avtalet kostnadsförs 2019 under 
gemensamma verksamheter.  

Kommunfullmäktige noterar projekttotalen 8,2 mnkr för GCM-väg Skene – Berghem. 
Projektet finansieras inom teknik- och servicenämndens investeringsram för GCM-
vägar och slutredovisas efter färdigställande. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Kristian Johansson och förvaltningschef Magnus Palm redogör för 
ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Teknik- och servicenämnden ges igångsättningstillstånd för projekten: 13701 Överfö-
ringsledning Skene - Berghem och 13373 GCM-väg Berghem-Skene. 

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projektet 13701 Överföringsled-
ning Skene – Berghem utökas med 6,5 mnkr till totalt 20,7 mnkr. 

Medfinansierings- och samverkansavtalet med Trafikverket godkänns.  

Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansierings-och samverkans-
avtalet med Trafikverket för GCM-väg Skene – Berghem och överföringsledning. Be-
räknade framtida utgifter (3,6 mnkr) relaterade till avtalet kostnadsförs 2019 under 
gemensamma verksamheter.  

Kommunfullmäktige noterar projekttotalen 8,2 mnkr för GCM-väg Skene – Berghem. 
Projektet finansieras inom teknik- och servicenämndens investeringsram för GCM-
vägar och slutredovisas efter färdigställande. 

Förslaget antas. 
 
________________ 
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            § 159/2019                                   Dnr 2019–302 106 

 Ombud till extra ägarråd och bolagsstämma Inera AB 

Arbetsutskottets beslut 
Kommundirektör Mats Lilienberg utses till att vara Mark kommuns  
representant vid ägarråd och bolagstämma för Inera AB under år 2019. 
 

Ärendet 

Det ska avhållas extra ägarråd och bolagsstämma för Inera AB den 14 juni 2019. 
Marks kommun behöver utse en person som representerar kommunen. 

Ärendets behandling 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 27 maj 2019. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommundirektör Mats Lilienberg utses till att vara Mark kommuns representant vid 
det extra ägarrådet och vid bolagstämman för Inera AB den 14 juni 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommundirektör Mats Lilienberg utses till att vara Mark kommuns  
representant vid ägarråd och bolagstämma för Inera AB under år 2019. 
 
Förslaget antas. 
 
________________ 
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             § 160/2019                                   Dnr  

 Fråga om förskola i Skene 

Arbetsutskottets beslut 
Informationen noteras. 
 

Dagens sammanträden 

Lars-Inge Andersson (KD) har en fråga om hur det går med arbetet att starta en ny 
förskola på Ängahagen i Skene? 

Leif Sternfeldt (C) svarar att ett arbete pågår på bildningsförvaltningen med ärendet.  
förskolor. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan noteras. 
________________ 
 
 
 
 

 
 


