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ANSLAG/BEVIS
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§ 175/2019

Dnr 2019-467 806

Nya avgifter utifrån lagen om tobak och liknande produkter
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter (LTLP). Ingen tillståndsavgift för tobak och
liknande produkter tas ut för år 2019, utan först år 2020.
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Den 12 december 2018 beslutade Riksdagen om en lag om tobak och
liknande produkter, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).
Lagen trädde i kraft 1 juli 2019. En av nyheterna i och med lagen är tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Kommunerna gavs i samband med
införandet ett utökat tillsynsansvar jämfört med den tidigare lagstiftningen
inom området.
Socialnämnden har i § 54/2019 föreslagit att nya avgifter antas i Marks
kommun med anledning av den nya lagen. Nämnden föreslår att avgiften
likställs med avgifterna för serveringstillståndansökningar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift utifrån lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter (LTLP). Tillståndsavgiften likställs med avgift för
serveringstillståndsansökningar men kvoteras till 70 % motsvarande 8 400 kr
per ansökan.
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.

Dagens sammanträde
Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas förslag till beslut
Ordföranden föreslår följande: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny avgift
utifrån lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP).
Avgiften gäller för inkomna ansökningar sedan den nya lagen om tobak och
liknande produkter trädde i kraft och ersätter tidigare beslutad anmälningsavgift.
Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera de nya avgifterna och vid behov
föreslå ny nivå i budgetprocessen inför 2021.
Niklas Herneryd (L) föreslår att ingen tillståndsavgift för tobak och liknande
produkter tas ut för år 2019, utan först år 2020.
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) yrkar bifall till Niklas
Herneryds (L) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag,
och finner att förslaget antas.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Niklas Herneryds (L)
tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.

Expedieras till:
Socialnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176/2019

Dnr 2017-87 233

Motion om förenklat bygglov till solenergianläggningar (S)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionärens förslag till åtgärder är numera till stor del uppfyllda genom den
lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2018 om bygglovsbefrielse för
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.
Motionen anses härmed besvarad.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Ulf Dahlberg (S) har i en motion som kom in den 23 februari 2017 föreslagit
att Marks kommun ska underlätta för den som överväger att investera i solenergi genom att förenkla bygglovshanteringen och ta fram förenklade regler
kring bygglov för solenergianläggningar för en- och tvåbostadshus.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 maj 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Motionärens förslag till åtgärder är numera till stor del uppfyllda genom den
lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2018 om bygglovsbefrielse för
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.
Motionen anses härmed besvarad.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Motionärens förslag till åtgärder är numera till stor del uppfyllda genom den
lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2018 om bygglovsbefrielse för
solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.
Motionen anses härmed besvarad.
Förslagen antas.

Expedieras till:
Ulf Dahlberg (S)
Plan- och byggnadsnämnden
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177/2019

Dnr 2016-354 460

Motion om måltidsstrategi (C)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner
arbeta fram lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer
för styrdokument.
Finansiering av framtagande av en måltidsstrategi får behandlas i det
kommande budgetarbetet.
Berörda beställande nämnder ska involveras i arbetet.
Motionen anses härmed bifallen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Pontus Johansson (C) har i en motion som kom in den 21 september 2016
föreslagit att Marks kommun ska arbeta fram en måltidsstrategi för
kommunens skolor och äldreboenden. Strategin ska klargöra hur maten som
serveras ska vara och upplevas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juni 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner
arbeta fram lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer
för styrdokument.
Finansiering av framtagande av en måltidsstrategi får behandlas i det
kommande budgetarbetet.
Motionen anses härmed besvarad.

Dagens sammanträde
Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordföranden föreslår följande:
Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att utifrån motionens intentioner
arbeta fram lämpligt styrdokument i enlighet med Marks kommuns riktlinjer
för styrdokument.
Finansiering av framtagande av en måltidsstrategi får behandlas i det
kommande budgetarbetet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(29)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-21

Lena Ferm-Hansson (C) föreslår att berörda beställande nämnder ska involveras i arbetet.
Tomas Johansson (M) föreslår att motionen ska anses bifallen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag,
och finner att förslaget antas.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm-Hanssons
(C) tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Johanssons
(M) förslag, och finner att förslaget antas.

Expedieras till:
Pontus Johansson (C)
Teknik- och servicenämnden
Äldreomsorgsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178/2019

Dnr 2019-348 106

Årsredovisning 2018 – Sjuhärads kommunalförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund för verksamhetsåret 2018.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Sjuhärads samordningsförbund har översänt årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Sjuhärads samordningsförbund. Förbundets medlemmar
har att, var för sig, godkänna årsredovisningen och pröva frågan om styrelsen
ska beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund för verksamhetsåret 2018.
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund för verksamhetsåret 2018.
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet lämnas till kommunfullmäktige utan
beredning i kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Sjuhärad samordningsförbund

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179/2019

Dnr 2019-480 003

Revisionsreglemente för Marks kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Revisionsreglemente för Marks kommun ersätts med upprättat förslag.
Följande tillägg görs i 1 §: ”På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer/auktoriserade revisorer i aktiebolagen och stiftelserna med
granskningsrapporter respektive revisionsberättelser.”
Giltighetstiden för revisionsreglemente är tills vidare, men ska ses över vart
fjärde år.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Revisionsreglemente för Marks kommun antogs av kommunfullmäktige 2006
och en översyn görs nu av det på initiativ av kommunens revisorer.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Revisionsreglemente för Marks kommun ersätts med upprättat förslag.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut
Ordföranden föreslår att revisionsreglemente för Marks kommun ersätts med
upprättat förslag, samt att följande tillägg görs till sista meningen i 1 §: ”På
motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer/auktoriserade
revisorer i aktiebolagen och stiftelserna med granskningsrapporter respektive
revisionsberättelser.”
Peter Landgren (S) föreslår att giltighetstiden för revisionsreglementet ska
vara tills vidare, men ska ses över vart fjärde år.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag,
och finner att förslaget antas.
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Peter Landgrens (S)
ändringsförslag, och finner att förslaget antas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Valda revisorer
Kommunens nämnder och bolag

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180/2019

Dnr 2018-526 107

Justering av ägardirektiv för Spinnerskan i Mark AB vad gäller drift
utan vinstsyfte
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB revideras enligt följande:
Ägaruppdraget ändras i fjärde stycket till att ange att Bolaget ska bedrivas utifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och ta hänsyn till det
övergripande målet om hållbar utveckling. Den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara
styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet
utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna
angivna i 2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen.
Punkt 3.1 om ekonomiskt mål ändras på så sätt att det inte längre anges att
bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med
hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till
kommunens övergripande mål. I stället ska det endast anges att bolaget ska
drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital.
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige beslutade ändringarna av ägardirektivet
för Spinnerskan i Mark AB.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet
Ägardirektivet för Spinnerskan i Marks AB behöver justeras för att stämma
överens med vad bolagsordningen anger om att verksamheten ska bedrivas
utan vinstsyfte. Detta utifrån beslut av styrelsen för Spinnerskan i Mark AB
den 3 mars 2015, § 3, och den 11 juni 2019, § 46.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB revideras enligt följande:
Ägaruppdraget ändras i fjärde stycket till att ange att Bolaget ska bedrivas utifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och ta hänsyn till det
övergripande målet om hållbar utveckling. Den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara
styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet
utan vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna
angivna i 2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliserings
principen och självkostnadsprincipen.
Punkt 3.1 om ekonomiskt mål ändras på så sätt att det inte längre anges att
bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(29)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-21

hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till
kommunens övergripande mål. I stället ska det endast anges att bolaget ska
drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital.
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige beslutade ändringarna av ägardirektivet
för Spinnerskan i Mark AB.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Ägardirektivet för Spinnerskan i Mark AB revideras enligt följande:
Ägaruppdraget ändras i fjärde stycket till att ange att Bolaget ska bedrivas utifrån det kommunala ändamålet med verksamheten och ta hänsyn till det
övergripande målet om hållbar utveckling. Den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen samt den årligen fastställda budgeten ska vara styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget bedriver kommunal verksamhet utan
vinstsyfte och med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna angivna i
2 kap. kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och
självkostnadsprincipen.
Punkt 3.1 om ekonomiskt mål ändras på så sätt att det inte längre anges att
bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens
övergripande mål. I stället ska det endast anges att bolaget ska drivas på ett
sätt som vårdar insatt och intjänat kapital.
Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att fastställa de nu av kommunfullmäktige beslutade ändringarna av ägardirektivet
för Spinnerskan i Mark AB.
Förslagen antas.

Expedieras till:
Spinnerskan i Mark AB

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181/2019

Dnr 2018-408 006

Svar på medborgarförslag om arbetsgrupp som utgör ett extra bollplank för kommande beslut och kommunala investeringar
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun har både kommunalt pensionärsråd och funktionshinderråd.
Därigenom kan kommunen höra både med äldre och personer med
funktionsvariation innan beslut fattas i verksamheten.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Ett medborgarförslag har den 7 juli 2018 lämnats in om att en arbetsgrupp
ska bildas som består av pensionärer och personer med handikapp. Arbetsgruppen ska ha till syfte att vara ett extra bollplank för kommande beslut och
kommunala investeringar.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun har både kommunalt pensionärsråd och funktionshinderråd.
Därigenom kan kommunen höra både med äldre och personer med funktionsvariation innan beslut fattas i verksamheten.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun har både kommunalt pensionärsråd och funktionshinderråd.
Därigenom kan kommunen höra både med äldre och personer med funktionsvariation innan beslut fattas i verksamheten.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Förslagen antas.

Expedieras till:
Förslagsställaren

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182/2019

Dnr 2019-327 106

Samverkan beträffande patientnämndsverksamhet i Västra Götalandsregionen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun fortsätter samverkan med Västra Götalandsregionen vad
gäller patientnämndsverksamhet och tecknar avtal enligt upprättat förslag
från regionen.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Kommunen har sedan 1999 avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) om
samverkan beträffande patientnämndsverksamhet. Det bygger på att
kommunen enligt lag får överlåta sin skyldighet att tillhandahålla patientnämndsverksamhet till landstinget. VGR har nu sagt upp avtalet för att i
stället teckna ett nytt och uppdaterat avtal från den 1 januari 2020.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun fortsätter samverkan med Västra Götalandsregionen vad
gäller patientnämndsverksamhet och tecknar avtal enligt upprättat förslag
från regionen.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att Marks kommun fortsätter samverkan med Västra
Götalandsregionen vad gäller patientnämndsverksamhet och tecknar avtal
enligt upprättat förslag från regionen.
Förslaget antas.

Expedieras till:
Västra Götalandsregionen
Äldreomsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 183/2019

Dnr 2019-573 050

Avtalssamverkan med Bollebygds kommun om GIS-tjänster
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun ingår avtalssamverkan med Bollebygds kommun angående
GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Sedan 2018 är det möjligt för kommuner att ingå avtal med annan kommun
om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan
kommun, så kallad avtalssamverkan. Mellan Marks och Bollebygds kommun
har fråga uppkommit om att ha avtalssamverkan gällande användning av
geografiskt informationssystem (GIS).

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun ingår avtalssamverkan med Bollebygds kommun angående
GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.

Dagens sammanträde
1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att Marks kommun ingår avtalssamverkan med
Bollebygds kommun angående GIS-tjänster i enlighet med upprättat förslag.

Expedieras till:
Bollebygds kommun

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(29)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 184/2019

Dnr 2019-526 106

Tertialrapport 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per
första tertialet till medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Business Region Borås (BRB), Navet
science center, Medarbetarcentrum, och Närvårdskontoret Södra Älvsborg.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185/2019

Dnr 2019-572 400

Länsstyrelsens uppföljning av miljönämnden
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Länsstyrelsen genomförde den 20 mars 2019 en uppföljning av miljöbalkstillsynen i Marks kommun.
Syftet med uppföljningen var att bedöma om den operativa tillsynen genomförs enligt miljöbalken och att de krav som anges i miljötillsynsförordningen
uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ tillsyn i hela
landet.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.
Förslaget antas.

Expedieras till:
Miljönämnden

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(29)
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§ 186/2019

Dnr 2019-410 822

Svar på medborgarförslag om badhuset Kaskad
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Marks kommun har genomfört en badutredning och kommer med utgångspunkt i den att rusta upp badhuset Kaskad.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet
Ett medborgarförslag har den 8 maj 2019 lämnats in om att Marks kommun
ska bygga till och bygga om badhuset Kaskad till en anläggning som är gjord
för framtiden. Det skulle bli en anläggning som uppskattas av alla och framförallt barnen.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Marks kommun har genomfört en badutredning och kommer med utgångspunkt i den att rusta upp badhuset Kaskad.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Marks kommun har genomfört en badutredning och kommer med utgångspunkt i den att rusta upp badhuset Kaskad.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Förslagen antas.

Expedieras till:
Förslagsställaren

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(29)
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§ 187/2019

Dnr 2019-482 807

Sponsoravtal mellan Marks kommun och Marbo Basket
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för att revideras så att förslag till beslut överensstämmer med Marks kommuns riktlinjer för sponsring.

Ärendet
Sedan 2006 har Marks kommun haft ett sponsoravtal (samarbetsavtal) med
basketklubben BK Marbo Basket kring marknadsföring av Marks kommun. Nuvarande avtal gäller för en period om tre år (spelår 2016/2017 - 2018/2019)
och löper ut i samband med att spelsäsongen 2018/2019 avslutas.
I ansökan daterad 2019-04-15 föreslår BK Marbo en förlängning av
samarbetsavtalet för säsongerna 2019-2022.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen sponsrar BK Marbo för spelsäsongen 2019/2020 med
300 000 kronor.
Kommundirektören får i uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för
sponsring samt underteckna avtalet för kommunens räkning.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att revideras så att förslag
till beslut överensstämmer med Marks kommuns riktlinjer för sponsring.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188/2019

Dnr 2017-248 514

Parkeringsnorm – riktlinje för parkeringsbehov
Arbetsutskottets beslut
Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för att omhänderta
inkomna synpunkter från de kommunala råden.

Ärendet
Plan- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till en ny riktlinje för
parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm, för
antagande. Nu gällande parkeringsnorm för Marks kommun är antagen av
kommunfullmäktige den 26 juni 1993 och ska upphävas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 juni 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm återremitteras till plan- och byggnadsnämnden för att omhänderta
inkomna synpunkter från de kommunala råden.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att riktlinjer för parkeringsbehov vid exploatering och
ombyggnad, parkeringsnorm återremitteras till plan- och byggnadsnämnden
för att omhänderta inkomna synpunkter från de kommunala råden.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(29)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-21

§ 189/2019

Dnr 2019-326 003

Förslag till remiss på reglemente för kommunala ungdomsrådet
Arbetsutskottets beslut
Förslag på reglemente för det Kommunala ungdomsrådet i Marks kommun
remitteras till elevråd på följande högstadie- och gymnasieskolor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fritslaskolan
Lyckeskolan
Sätilaskolan
Ängskolan
Örbyskolan
Montessoriskolan Pärlan
Leteboskolan
Marks gymnasieskola
Strömma Naturbrukscentrum

Förslag till reglemente remitteras även till samtliga nämnder och bolag i
kommunen.
Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med möjlighet för alla yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 1 november
2019.
Som redaktionell ändring i reglementet för kommunala ungdomsrådet att
samtliga benämningar ”tjänsteman” ändras till ”tjänsteperson”.

Ärendet
Marks kommun ska enligt kommunfullmäktiges beslut inrätta ett ungdomsråd.
Ett reglemente behöver tas fram för ungdomsrådet så att dess uppgifter,
sammansättning och arbetsformer regleras.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juni 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag på reglemente för det Kommunala ungdomsrådet i Marks kommun
remitteras till elevråd på följande högstadie- och gymnasieskolor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fritslaskolan
Lyckeskolan
Sätilaskolan
Ängskolan
Örbyskolan
Montessoriskolan Pärlan
Leteboskolan
Marks gymnasieskola
Strömma Naturbrukscentrum

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till reglemente remitteras även till samtliga nämnder och bolag i
kommunen.
Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med möjlighet för alla yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 1 november
2019.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Lena Ferm-Hansson (C) föreslår som redaktionell ändring i reglementet för
kommunala ungdomsrådet att samtliga benämningar ”tjänsteman” ändras till
”tjänsteperson”.

Beslutsgång
Beslutsgång 1
Ordföranden föreslår följande:
Förslag på reglemente för det Kommunala ungdomsrådet i Marks kommun
remitteras till elevråd på följande högstadie- och gymnasieskolor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fritslaskolan
Lyckeskolan
Sätilaskolan
Ängskolan
Örbyskolan
Montessoriskolan Pärlan
Leteboskolan
Marks gymnasieskola
Strömma Naturbrukscentrum

Förslag till reglemente remitteras även till samtliga nämnder och bolag i
kommunen.
Samtliga bereds tillfälle att yttra sig över remissen.
Remissen hålls tillgänglig på www.mark.se med möjlighet för alla yttra sig.
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast den 1 november
2019.
Förslaget antas.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm-Hanssons
(C) ändringsförslag, och finner att förslaget antas.

Expedieras till:
•
•

Elevråd på följande högstadie- och gymnasieskolor:
Fritslaskolan
Lyckeskolan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•
•
•
•
•
•
•

Sätilaskolan
Ängskolan
Örbyskolan
Montessoriskolan Pärlan
Leteboskolan
Marks gymnasieskola
Strömma Naturbrukscentrum

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(29)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-21

§ 190/2019

Dnr 2019-482 807

Anvisningar till nämndplan 2020-2121
Arbetsutskottets beslut
Anvisning till nämndplan 2020-2021 godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar nämnderna att hålla sig kortfattade och sakliga i sina nämndplaner, samt att nyckeltal används som
tillåter att jämföra sig med andra kommuner, såsom Kolada.

Ärendet
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger
kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges
budget fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin
verksamhet. Nämndplanen kan ses som en beställning till förvaltningen.
Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen i en verksamhetsplan hur de politiska besluten ska verkställas.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 juli 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Anvisning till nämndplan 2020-2021 godkänns.

Dagens sammanträde
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Anvisning till nämndplan 2020-2021 godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar nämnderna att hålla sig kortfattade och sakliga i sina nämndplaner, samt att nyckeltal används som
tillåter att jämföra sig med andra kommuner, såsom Kolada.
Förslagen antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191/2019

Dnr 2019-112 003

Förslag till revidering av uppdragsbeskrivning
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens presidium ska ingå i en presidiegrupp för det
gemensamma barn- och ungdomsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0-20
år.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning
för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0-20 år enligt upprättat
förslag.

Ärendet
Folkhälsofrågorna har överförts till kommunstyrelsen och folkhälsosamordnartjänsterna ingår därmed inte längre i den kommunala styrgruppen
för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet 0-20 år enligt nuvarande
uppdragsbeskrivning. Beskrivningen behöver revideras för att korrekt belysa
myndighetstillhörigheten där kommunstyrelsen läggs till som ytterligare part.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens presidium ska ingå i en presidiegrupp för det
gemensamma barn- och ungdomsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0-20
år.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning
för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0-20 år enligt upprättat
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande:
Kommunstyrelsens presidium ska ingå i en presidiegrupp för det
gemensamma barn- och ungdomsarbetet i Marks kommun för åldrarna 0-20
år.
Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att teckna uppdragsbeskrivning
för styrgruppen för barn- och ungdomsarbetet 0-20 år enligt upprättat
förslag.
Förslagen antas.

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
_____________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 192/2019

Dnr 2019-303 83

Presentation av ungdomsenkäten LUPP 2018
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Folkhälsosamordnare Malin Fridlund informerar arbetsutskottet om resultatet
av ungdomsenkäten LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2018.
I Marks kommuns deltagande skolor var svarsfrekvensen 88 % för årskurs
åtta, samt 89 % för årskurs två.
Enkäten består av flera temaområden inom vilka eleverna får besvara ett
antal frågor. Resultatet för frågorna inom varje område presenteras.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(29)
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-08-21

§ 193/2019

Dnr 2016-458 530

Redovisning av skisser på fasader av miniarena och P-hus
Arbetsutskottets beslut
Projektledaren får i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med förslag på
slutlig utformning vad gäller fasader på miniarena och parkeringshus inför
sökande av bygglov.

Dagens sammanträde
Projektledare Erik Glansin och arkitekt Petra Thedin redogör för fasadgestaltning av Lyckeskolans idrottshallar samt parkeringshus. Volymen för idrottshallarna presenteras, därefter förslag på fasadmaterial i form av metall samt
mönsterverkan.
Inkomna synpunkter redovisas.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att projektledaren får i uppdrag att återkomma till
arbetsutskottet med förslag på slutlig utformning vad gäller fasader på miniarena och parkeringshus inför
sökande av bygglov.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 194/2019

Dnr 2019-85 00

Skrivelse beträffande förslag om eventuell nedläggning av den
psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mark
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att formulera en svarsskrivelse till
SÄS styrelse och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dagens sammanträde
Ordförande Lisa Dahlberg (S) redogör för inkommen skrivelse angående förslag om eventuell nedläggning av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i
Mark.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att
formulera en svarsskrivelse till SÄS styrelse och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslaget antas.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

