SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

Plats och tid

Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.40
Ajournerat 09.15-09.35

Beslutande

S

Övriga närvarande

S
S
C
M
KD

Peter Landgren tjänstgör för Lisa Dahlberg kl. 08.30-09.15
§§ 161–168
Lisa Dahlberg kl. 09.15-12.40 §§ 169–175
Christopher Thorsson tjänstgör för Niklas Herneryd (L)
Lena Ferm Hansson
Tomas Johansson
Elise Arnell tjänstgör för Lars-Inge Andersson ej § 175

S
M

Ej tjänstgörande ersättare
Peter Landgren kl 09.15-12.40 §§ 169–175
Tomas Ekberg
Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommundirektör
Henrik Yrlid, kommunsekreterare
Karin Hydén, ekonomichef §§
Kristian Johansson, ekonom §§
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 162
Maria Sivedal, utredare §§ 163, 174, 175
Cecilia Ragnarsson, verksamhetschef §§ 169
Kristian Chodor, enhetschef §§ 169
Magnus Palm, förvaltningschef §§ 173
Erik Glansin, projektledare §§ 173
Tomas Arvidsson, fastighetschef §§ 173
Tord Säll, Tyréns §§ 173
Larry Edman, Tyréns §§ 173
Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 173
Sanna Nadj, exploateringsingenjör §§ 170-172
Victoria Bengtsson, tf förvaltningschef §§

Utses att justera

Tomas Johansson och Lena Ferm Hansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 19 juni
§§ 161–175

Underskrifter Sekreterare
Henrik Yrlid

§§ 169–175

Ordförande
Lisa Dahlberg

§§ 169–175

Justerande
Tomas Johansson

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

§§ 161–168

Ordförande
Tomas Johansson

§§ 161–168

Justerande
Lena Ferm Hansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 161–175

Sammanträdesdatum

2019-06-11

Datum för anslags
uppsättande

2019-06-19

Datum för anslags
nedtagande

2019-07-11

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift
Henrik Yrlid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 161

Svar på motion om fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i
grundskolan (C)

§ 162

Svar på medborgarförslag om det kommunala aktivitetsansvaret

§ 163

Svar på medborgarförslag om klimatomställningsplan

§ 164

Förlängning av borgen för tillfällig finansiering för fiberutbyggnad
- Öxabäck fiber ekonomisk förening

§ 165

Byte av ledamöter i Näringslivsrådet

§ 166

Direktiv kring ekonomisk uppföljning

§ 167

Arbetet med fördjupad översiktsplan Mark Nordväst

§ 168

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

§ 169

Förslag till markanvisningsavtal mellan Marks kommun och
APK Fastigheter AB

§ 170

Bildande av naturreservat Stampatorgs Ljunghed

§ 171

Antagande av skogsbruksplan för Marks kommun

§ 172

Uppföljning av genomlysning investeringsprojekt i Marks kommun

§ 173

Väg 156

§ 174

Färdtjänst i Marks kommun

§ 175

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 161/2019

Förändring av ärendelistan
Arbetsutskottets beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
- Direktiv kring ekonomisk uppföljning
- Arbetet med fördjupad översiktsplan Mark Nordväst

Dagens sammanträde
Lena Ferm Hansson (C) föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan:
- Direktiv kring ekonomisk uppföljning
Tomas Johansson (M) föreslår att följande ärende tillförs ärendelistan:
- Arbetet med fördjupad översiktsplan Mark Nordväst

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 162/2019

Dnr 2015–590 611

Svar på motion fysisk aktivitet på schemat varje skoldag i
grundskolan (C)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar:
Barn- och utbildningsnämnden har att fortsatt arbeta för att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, både schemalagt
och på annat sätt under skoldagen.
Motionen anses därmed besvarad.

Ärendet
Mikael Larsson (C) och Leif Sternfeldt (C) har i motion den 15 november 2015 föreslagit
att alla elever i Marks kommuns grundskolor dagligen på schemat ska erbjudas idrott
eller annan fysisk aktivitet, som till exempel kan vara utomhuslektioner, för att främja
barn och ungdomars hälsa och öka den fysiska aktiviteten.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden och med
anledning av motionen har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en utredning om fysisk aktivitet, daterad den 7 april 2017.
Barn- och utbildningsnämnden har den 10 maj 2017, § 45, föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till
motionens intentioner. I det framtida arbetet kan förslaget om schemalagd fysisk aktivitet på schemat varje dag prövas, men det skulle troligen kräva ramtillskott. Motionen
anses därmed besvarad.
Barn- och utbildningsnämnden har samtidigt, § 45/2017, beslutat att ge förvaltningschefen i uppdrag att initiera en dialog med verksamheten kring strukturerade insatser
för att öka den fysiska aktiviteten under skoltid, utan krav på utökad undervisningstid.
Syftet ska vara att finna goda exempel och arbetssätt som ökar den fysiska aktiviteten
för olika åldrar och som kan spridas och implementeras brett i verksamheten.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 15 maj 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden har att fortsatt arbeta för att erbjuda alla elever daglig
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, både schemalagt och på annat sätt under skoldagen.
Motionen anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar beslut.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helene Blomqvist redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Barn- och utbildningsnämnden har att fortsatt arbeta för att erbjuda alla elever daglig
fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, både schemalagt och på annat sätt under skoldagen.
Motionen anses därmed besvarad.
Förslaget antas.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 163/2019

Dnr 2017–479 754

Svar på medborgförslag om kommunala aktivitetsansvaret
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad
2019-05-14 som svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Tjänsteskrivelsen översänds till Boråsregionen för att bli en del av det pågående projektet om det kommunala aktivitetsansvaret.

Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom 12 december 2017 föreslås att ungdomar som går
under det kommunala aktivitetsansvaret och är under 18 år ska få en ersättning motsvarande studiebidrag då de praktiserar. Detta för att motivera till en sysselsättning
och motverka hemmasittande.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 14 maj 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad
2019-05-14 som svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Tjänsteskrivelsen översänds till Boråsregionen för att bli en del av det pågående projektet om det kommunala aktivitetsansvaret.
Kommunstyrelsen fattar beslut.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Peter Landgren (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad
2019-05-14 som svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Tjänsteskrivelsen översänds till Boråsregionen för att bli en del av det pågående projektet om det kommunala aktivitetsansvaret.
Förslaget antas.

________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 164/2019

Dnr 2019–289 403

Svar på medborgarförslag om klimatomställning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett svar till förslagsställaren om att Planoch byggnadsnämnden håller på att ta fram en energi- och klimatplan.
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad
2019-03-28 som svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Ärendet
Via medborgarförslag föreslås det att kommunen ska upprätta en
klimatomställnings plan vars huvudsakliga syfte är att göra kommunen fossilfri senast
år 2030.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 mars 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett svar till förslagsställaren om att Plan- och
byggnadsnämnden håller på att ta fram en energi- och klimatplan.

Dagens sammanträde
TF. förvaltningschef Victoria Bengtsson redogör för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ett svar till förslagsställaren om att Plan- och
byggnadsnämnden håller på att ta fram en energi- och klimatplan.
Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelsen daterad
2019-03-28 som svar till förslagsställaren.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Förslaget antas
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 165/2019

Dnr 2017–392 045

Förlängning av borgen för tillfällig finansiering för fiberutbyggnad –
Öxabäck fiber ekonomisk förening
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Öxabäck Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för
lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.
2. Borgen ska gälla fram till en månad efter det att föreningen fått hela sitt
beviljade bidrag utbetalt från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2020-0930. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören att vid behov
förlänga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 2020-12-31.
3. Borgensavgift tas ej ut.
4. Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendet
I enlighet med KS §142/2018 har Marks kommun tecknat kommunal borgen till Öxabäck fiber ekonomisk förening om knappt 6,0 mnkr. Enligt beslutet är borgen giltig till
och med 2019-07-21 med möjlighet till 3 månaders förlängning av kommundirektören.
Föreningen har den 23 april 2019 ansökt om en förlängning till vilken de bifogat ett
nytt beslut från Länsstyrelsen som inte är ändrat beloppsmässigt men har nytt slutdatum 30 augusti 2020.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 maj 2019.
.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Öxabäck 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
bidrag utbetalt från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2020-09-30. Om projektet
försenas bemyndigas kommundirektören att vid behov förlänga borgensåtagande med
upp till tre månader fram till 2020-12-31.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

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

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
Öxabäck 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 bidrag utbetalt från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2020-09-30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören att vid behov förlänga borgensåtagande med upp
till tre månader fram till 2020-12-31.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.
Förslaget antas.

Beslutet expedieras till
Öxabäck Fiber ekonomisk förening
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 166/2019

Dnr 2018–33 141

Byte av ledamöter i Näringslivsrådet
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in Hans Nilsson och Johan
Bergh till ledamöter i näringslivsrådet.

Ärendet
Mandatperioden för näringslivsrådets ledamöter Leif Nilsson och Charlotte Ljunggren
har löpt ut hösten/vintern 2018. Två platser i näringslivsrådet är därmed vakanta och
behöver tillsättas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 23 maj 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in Hans Nilsson och Johan Bergh till
ledamöter i näringslivsrådet.

Dagens sammanträde
Kommunikation- och näringslivschef Maya Hultgren Saksi redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser och bjuder in Hans Nilsson och Johan Bergh till
ledamöter i näringslivsrådet.
Förslaget antas.

Beslutet expedieras till
Hans Nilsson
Johan Bergh
Näringslivsrådet
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 167/2019

Dnr

Direktiv kring ekonomisk uppföljning
Arbetsutskottets beslut
Frågan om direktiv för ekonomisk uppföljning ska återkopplas till
arbetsutskottet vid ett senare sammanträde.

Dagens sammanträde
Lena Ferm Hansson (C) frågar om vilka direktiv som finns för nämnderna beträffande
ekonomiska månadsrapporter?
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar frågan.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Frågan om direktiv för ekonomisk uppföljning ska återkopplas till
arbetsutskottet vid ett senare sammanträde.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 168/2019

Dnr

Arbetet med fördjupad översiktsplan Mark Nordväst
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträden
Tomas Johansson (M) frågar hur det går med arbetet kring fördjupad översiktsplan
Mark Nordväst?
Tf. förvaltningschef Victoria Bengtsson informerar att ärendet kommer kunna behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott till hösten.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om informationen kan noteras.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

§ 169/2019

Dnr 2019–88 750

Förslag på hur arbetet med barn och unga i riskzonen kan utvecklas
avseende samarbete, kvalité och resursbehov
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort.

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 åldersindelning.
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 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bordlagt ärende den 20 april 2019 § 91 och 8
maj 2019 § 127.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson och enhetschef Kristina Chodor redogör
för ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige förklarar Socialnämndens uppdrag fullgjort.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 170/2019

Dnr 2018–342 253

Förslag till markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK
Fastigheter AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen upphäver beslutet § 66/2019 från 2019-04-04 om markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av
Kråkered 1:17.
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK Fastigheter AB för del av Kråkered 1:17.

Ärendet
Markanvisningsavtal mellan Marks kommun och APK Fastigheter AB syftat till att i
samband med planläggning av området säkerställa lämpliga bostäder och utformning
av området.
I Kommunstyrelsens tidigare beslut § 66 2019 från 2019-04-04, gavs Interiörshuset i
Väst AB i stället för APK Fastigheter AB. Ett misstag har skett att exploatörens gamla
bolagsnamn stod i avtalet istället för nuvarande bolagsnamn.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 maj 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslutet § 66/2019 från 2019-04-04 om markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och
APK Fastigheter AB för del av Kråkered 1:17.

Dagens sammanträde
Exploateringsingenjör Sanna Nadj och tf. förvaltningschef Victoria Bengtsson
redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen upphäver beslutet § 66/2019 från 2019-04-04 om markanvisningsavtal mellan Marks kommun och Interiörhuset i Väst AB för del av Kråkered 1:17.
Kommunstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal mellan Marks kommun och
APK Fastigheter AB för del av Kråkered 1:17.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 171/2019

Dnr 2018–680 438

Bildande av naturreservat Stampatorgs Ljunghed
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Det område som avgränsats på beslutskartan skyddas som naturreservat
med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).
Reservatets namn ska vara Naturreservatet Stampatorgs ljunghed.
Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken med mera Skötselplanens övergripande mål ska gälla utan begränsning i tid.
För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall bedrivas i enlighet med upprättat skötselplan.
Förvaltare av reservatet ska vara Marks kommun.
Teknik- och servicenämnden är budgetansvariga för driften av naturreservatet.

Ärendet
Miljönämnden har beslutat att överlämna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige förslag till naturreservatet Stampatorgs Ljunghed för antagande, § 25/2019.
Marks kommun har en pågående lantmäteriförrättning för att kommunen ska få lagfart
på naturreservatets område.
Bildandet av naturreservatet kommer att få ekonomiska konsekvenser i form av skötsel och årlig drift. 30 november 2018 skickade Miljönämnden förslag till naturreservat
på remiss. Kommunstyrelsen yttrade sig utan erinran, KSau § 47/2019

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 13 maj 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Det område som avgränsats på beslutskartan skyddas som naturreservat med stöd
av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).

-

Reservatets namn ska vara Naturreservatet Stampatorgs ljunghed.

-

Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera Skötselplanens övergripande mål ska
gälla utan begränsning i tid.

-

För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall bedrivas i enlighet med upprättat skötselplan.

-

Förvaltare av reservatet ska vara Marks kommun.

-

Teknik- och servicenämnden är budgetansvariga för driften av naturreservatet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

Dagens sammanträde
Exploateringsingenjör Sanna Nadj och tf. förvaltningschef Victoria Bengtsson
redogör för ärendet.

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

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Det område som avgränsats på beslutskartan skyddas som naturreservat med stöd
av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).

-

Reservatets namn ska vara Naturreservatet Stampatorgs ljunghed.

-

Fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera Skötselplanens övergripande mål ska
gälla utan begränsning i tid.

-

För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall bedrivas i enlighet med upprättat skötselplan.

-

Förvaltare av reservatet ska vara Marks kommun.

-

Teknik- och servicenämnden är budgetansvariga för driften av naturreservatet.

Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 172/2019

Dnr 2018–715 4331

Antagande av skogsbruksplan för Marks Kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta grön skogsbruksplan med blå
målklassning giltig 2018–2027 enligt Teknik- och servicenämndens förslag.

Ärendet
Teknik- och servicenämnden har beslutat att överlämna till Kommunstyrelsen grön
skogsbruksplan med blå målklassning giltig 2018–2027 för antagande, TSN §
121/2018.
Vid markinnehav över 20 hektar så krävs enligt lag en grön skogsbruksplan som gäller
tio år. Föregående plan gick ut 2017 och därför har ny plan tagits fram. Kommunen
äger 1869 hektar mark varav 1062 hektar är produktiv skogsmark.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 3 april 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta grön skogsbruksplan med blå målklassning giltig
2018–2027 enligt Teknik- och servicenämndens förslag.

Dagens sammanträde
Exploateringsingenjör Sanna Nadj och tf. förvaltningschef Victoria Bengtsson
redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anta grön skogsbruksplan med blå målklassning giltig
2018–2027 enligt Teknik- och servicenämndens förslag.
Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 173/2019

Dnr 2018-493 29

Uppföljning av genomlysning investeringsprojekt i Marks kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Informationen i rapporten noteras.
2. Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att:
omgående, senast 30 oktober 2019, till kommunstyrelsen redovisa en
plan för hur nämnden kan förstärka förvaltningens kompetens,
organisation och processer avseende investeringsprojekten
Nämnden ska också som senast till den 30 oktober 2019 redovisa hur
arbetet kring planering och kommunikation kring bygginvesteringar och
reinvesteringar har förbättrats.
ta fram förslag till kommunstyrelsen på skriftliga riktlinjer för
investeringsprojekten
starta arbetet med att ta fram en byggprocess inklusive tekniska krav och
anvisningar för kommunens fastigheter

Ärendet
Marks kommun har behov av att genomföra ett antal större bygginvesteringar och reinvesteringar inom kommunen under perioden 2019 till 2028. Det är av stor vikt att
kommunen har en organisation och ett arbetssätt som kan möta behoven. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt kommundirektören att utreda och kartlägga investeringsbehov, organisation och processer samt ge förslag på förändringar och förbättringar. Till stöd för analysen har kommundirektören låtit göra en genomlysning av
Marks kommuns investeringsprojekt.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 7 juni 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Informationen i rapporten noteras.
Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att
-

omgående, senast 30 oktober 2019, till kommunstyrelsen redovisa en plan för hur
nämnden kan förstärka förvaltningens kompetens, organisation och processer avseende investeringsprojekten.

-

Nämnden ska också som senast till den 30 oktober 2019 redovisa hur arbetet kring
planering och kommunikation kring bygginvesteringar och reinvesteringar har förbättrats.

-

ta fram förslag till kommunstyrelsen på skriftliga riktlinjer för investeringsprojekten.

-

starta arbetet med att ta fram en byggprocess inklusive tekniska krav och anvisningar för kommunens fastigheter.

Kommunfullmäktige fattar beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11

Dagens sammanträde
Tord Säll och Larry Edman från företag Tyréns redogör för den genomlysning som har
gjorts kring investeringsprojekt i Marks kommun.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Informationen i rapporten noteras.
Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att
-

omgående, senast 30 oktober 2019, till kommunstyrelsen redovisa en plan för hur
nämnden kan förstärka förvaltningens kompetens, organisation och processer avseende investeringsprojekten

-

Nämnden ska också som senast till den 30 oktober 2019 redovisa hur arbetet kring
planering och kommunikation kring bygginvesteringar och reinvesteringar har förbättrats

-

ta fram förslag till kommunstyrelsen på skriftliga riktlinjer för investeringsprojekten

-

starta arbetet med att ta fram en byggprocess inklusive tekniska krav och anvisningar för kommunens fastigheter

Förslaget antas.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 174/2019

Dnr 2019–529 311

Väg 156
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:
Marks kommun vill åstadkomma, och kommer arbeta för att; Väg 156 blir en
mötesseparared 2+1väg, en förbifart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för
at förbättra säkerheten på och omkring väg 156 och för att korta restiden
Mark-Göteborg.

Ärendet
Väg 156 förbinder Marks kommun med Göteborgsregionen. Vägen behöver rustas upp
dels för att förbättra säkerheten och dels för att korta restiden för de resenärer som
trafikerar vägen.
För att tydliggöra för externa aktörer om kommunens intentioner för väg 156 kan det
anses motiverat att kommunfullmäktige fattar ett beslut kring ärendet.

Dagens sammanträde
Utredare Maria Sivedal informerar om ärendet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare diskuterar ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Lisa Dahlberg (S) yrkar följande:
Kommunfullmäktige beslutar att:
Marks kommun vill åstadkomma, och kommer arbeta för att; Väg 156 blir en
mötesseparared 2+1väg, en förbifart byggs i Skene. Åtgärderna är viktiga för at förbättra säkerheten på och omkring väg 156 och för att korta restiden Mark-Göteborg.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(24)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-06-11
§ 175/2019

Dnr 2019–32 736

Färdtjänst i Marks kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Avtalet om färdtjänst med Västtrafik AB sägs upp för omförhandling. Syftet
med omförhandlingen är att avtalet förlängs med 1 år från 2020-07-01.
Inom ramen för avtalet undersöks möjligheten att göra kvalitativa
förbättringar.
Deltar ej i beslutet
Elise Arnell (KD)

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.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 28 maj 2019.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheter till utveckling och organisation
av färdtjänsten i Marks kommun inför kommande omförhandling av avtal.

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

Ledamöternas förslag till beslut
Lena Ferm Hansson (C) yrkar följande:
Avtalet om färdtjänst med Västtrafik AB sägs upp för omförhandling. Syftet med omförhandlingen är att avtalet förlängs med 1 år från 2020-07-01.
Inom ramen för avtalet undersöks möjligheten att göra kvalitativa förbättringar.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Lena Ferm Hanssons
yrkande och finner att så sker.
Protokollsanteckning från Elise Arnell (KD)
På grund av ny information på mötet väljer jag att inte delta i beslutet på dagens
sammanträde.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

