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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-14.20. 
Paus klockan 09.50-10.00, 12.10-13.00.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg, §§ 221-224, 226-228, 231-238 
 C Leif Sternfeldt tjänstgör för Lisa Dahlberg (S) §§ 225, 229-

230 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm-Hansson 
 M Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Leif Sternfeldt, klockan 08.30-12.00, §§ 221-224, 226-228, 

231-233 
 S Christopher Thorsson 
 M Tomas Ekberg 
 KD Elise Arnell 
   
  Övriga 
 V Arthur Thiry, representant kommunfullmäktige 
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 221-224 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 221-224 
  Kristian Johansson, ekonom §§ 221-224 
  Marita Haglund, verksamhetcontroller §§ 221-224 
  Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist §§ 225-227 
  Jenny Forsberg, verksamhetschef § 225 
  Johan Eriksson, projekttekniker § 225 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 225-228, 234 
  Rickard Silva, samordnare § 230 
  Matilda Johansson, säkerhetschef § 230 
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 231-233 
  Max Tholén, exploateringsingenjör § 231-233 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt § 231-233 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och service- 

förvaltningen §§ 233 
  Ylva Fägerås, miljöinspektör §§ 231-233 
  Malin Jakobsson, 2:e kommunjurist § 234 
  Sara Andersson, ekonom §§ 235-237 
  Roger Haglund, personalchef § 238 
  Krister Näsström, IT-chef §§ 236-237 
  Agime Selmani, upphandlare §§ 236-237 
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  Kicki Olsson-Billing, rekryteringsstrateg § 238 
  

 
Utses att justera Tomas Johansson 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna den 18 oktober 
  
Underskrifter Sekreterare  § 221-238 
  Ellen Player Pellby    
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg  221-224, 226-228, 231-238 
     
 Justerande    
 Tomas Johansson                   221-224, 226-228, 231-238  
  
  
                    Ordförande  225, 229-230 
 Tomas Johansson 
  
  
                    Justerare  225, 229-230 
 Niklas Herneryd 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 221-238 
 
Sammanträdesdatum 2019-10-09 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-10-18 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-11-09 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Förändring av ärendelistan § 221 
  
Utdebitering  § 222 
  
Taxor och avgifter 2020 § 223 
  
Budget 2020-2023 för Marks kommun § 224 
  
Översyn av allmänna bestämmelser för användandet av Marks 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)  

§ 225 

  
Utskott vid barn- och utbildningsnämnden avseende arbets- 
marknadsfrågor  

§ 226 

  
Översyn av riktlinjer för styrdokument i Marks kommun  § 227 
  
Information om pågående tvist mellan Marks kommun och  
Remondis Infinitum 

§ 228 

  
Avtal avseende FoU Sjuhärad Välfärd § 229 
  
Ansökan från Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad om bidrag till 
brottsofferstödjande verksamhet i Marks kommun  

§ 230 

  
Förslag till tävlingsdokument för markanvisningstävling Smälteryd  § 231 
  
Utställningsyttrande - Fördjupad översiktsplan för Kungsäter,  
Varbergs kommun 

§ 232 

  
Tematiskt tillägg till översiktsplanen för kommunens vattenskydds-
områden 

§ 233 

  
Förslag på remiss för riktlinje för konstnärlig gestaltning i Marks 
kommun  

§ 234 

  
Upphandling av företagshälsovård – godkännande av upphandlings-
dokument 

§ 235 

  
Ny upphandling gällande licenspartner  § 236 
  
Start av projekt finansierat av utvecklingsportföljen, hösten 2019  § 237 
  
Rekrytering av förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen  § 238 
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§ 221/2019   

Förändring av ärendelistan 

Arbetsutskottets beslut 
 
Information om pågående tvist mellan Marks kommun och  
Remondis Infinitum tillförs ärendelistan. 

Dagens sammanträde 
Elise Arnell (KD) ställer fråga om pågående tvist mellan Marks kommun och  
Remondis Infinitum. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att 
så sker. 
 

________________ 
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§ 222/2019 Dnr 2019-14 042  

Utdebitering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2020 fastställs till 21,51 kronor per  
Skattekrona, en ökning med 30 öre per skattekrona.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet. 

Ärendet 
Enligt kommunallagens elfte kapitel gäller följande för beslut om kommunal 
skattesats: 
 
8 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads  
utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i  
november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomst- 
skatten under det följande året. 
 
10 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år 
då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av 
nyvalda fullmäktige. 
 
11 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före  
november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i 
förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap.  
begravningslagen (1990:1144) inom denna tid.  
 
Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige 
får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 2020 fastställs till oförändrat 21,21 kronor 
per skattekrona.  

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm-Hansson (C) föreslår en ökning av utdebiteringen med 30 öre per 
skattekrona till totalt 21,51 kronor per skattekrona.  
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Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm-Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Förslaget antas. 
 

________________ 
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§ 223/2019 Dnr 2019-14 042  

Taxor och avgifter 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för plats i tomtkö fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för trädgårdsodling för privatperson fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för mark till verksamheter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Tomtpristaxa för småhus fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala fotbollsplaner och idrottsplatser fastställs enligt 
upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
 
Miljöbalkstaxan avseende annan prövning av frågor om tillståndsdispenser  
enligt lokala föreskrifter för människors hälsa, ändras från två timmar till tre 
timmar. 
 
Miljöbalkstaxan avseende prövning av ansökan om inrättande av avlopps- 
anordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:  
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank, ändras från tre timmar till 
fyra timmar.  
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Miljöbalkstaxan avseende inrättande av anläggning för avloppsvatten där 
tidsåtgången väsentligt avviker från ovan nämnda timmar, timavgift. 
 
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgift inom matdistribution/abonnemang - huvudrätt, fastställs enligt  
upprättat förslag. 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär, fastställs  
enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Renhållningstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Felparkeringsavgifter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kontrollavgift för felparkering på kvartersmark fastställs enligt upprättat  
förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2020. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet. 

Ärendet 
I arbetet med budgeten ingår för nämnderna att vid behov ge förslag till nya 
taxor inom sina verksamhetsområden. Nedan redovisas vilka taxor som  
föreslås bli förändrade från och med 2020. 
 
I dokumentet ”Taxor och avgifter 2020” redovisas nämndernas inlämnade  
förslag till nya taxor tillsammans med ett sammandrag över nämndernas 
samtliga taxor, även för de som föreslås vara oförändrade. Dessutom  
redovisas en sammanställning av nämndernas taxeintäkter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för plats i tomtkö fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för trädgårdsodling för privatperson fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för mark till verksamheter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Tomtpristaxa för småhus fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala fotbollsplaner och idrottsplatser fastställs enligt 
upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
 
Miljöbalkstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgift inom matdistribution/abonnemang - huvudrätt, fastställs enligt  
upprättat förslag. 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär, fastställs  
enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Renhållningstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Felparkeringsavgifter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kontrollavgift för felparkering på kvartersmark fastställs enligt upprättat  
förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2020. 
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Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Niklas Herneryd (L) föreslår följande: 
 
Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för 
människors hälsa, ändras från två timmar till tre timmar. 
 
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd avseende:  
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank, ändras från tre timmar till 
fyra timmar.  
 
Inrättande av anläggning för avloppsvatten där tidsåtgången väsentligt  
avviker från ovan nämnda timmar, timavgift.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Niklas Herneryds (L) 
förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Taxa avseende Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsutövning 
fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för plats i tomtkö fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift för trädgårdsodling för privatperson fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för mark till verksamheter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Tomtpristaxa för småhus fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala fotbollsplaner och idrottsplatser fastställs enligt 
upprättat förslag. 
 
Avgifter avseende kommunala lokaler för fritidsändamål fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
 
Avgifter för Rydals Museum fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för kulturskola ändras enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Plan- och bygglovstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Avgift inom äldre- och handikappomsorgen, eget boende fastställs enligt upp-
rättat förslag. 
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Avgift inom matdistribution/abonnemang - huvudrätt, fastställs enligt  
upprättat förslag. 
 
Avgift för måltider på äldreboendenas restauranger – pensionär, fastställs  
enligt upprättat förslag. 
 
Renhållningstaxan fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Vatten- och avloppstaxa fastställs enligt upprättat förslag.  
 
Taxa avseende brukningsavgifter för industriellt avloppsvatten fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Renhållningstaxa fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Taxa för hushållsvatten i tank fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Felparkeringsavgifter fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kontrollavgift för felparkering på kvartersmark fastställs enligt upprättat  
förslag. 
 
Samtliga taxor gäller från och med 1:e januari 2020. 
 
Förslagen antas. 
 

________________ 
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§ 224/2019 Dnr 2019-14 042  

Budget 2020-2023 för Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Budget 2020–2021 med plan för 2022–2023 enligt upprättat förslag fastställs, 
kompletterat med Markmajoritetens budget.  
 
Föreslagna förändringar av vad god ekonomisk hushållning innebär för Marks 
kommun fastställs. 
 
Marks kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning fastställs till: 
 
Resultatmål: Resultatet uppgår till minst 1 % av skatt, utjämning och finans-
netto (fyraårs snitt) 
 
Finansieringsmål: Kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är lägre än 90 % 
av vår kommungrupps bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). 
 
Planeringsmål: Oförändrad skattesats 
 
Dokumenten Vision och mål för Marks kommun och Riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med ovanstående beslut om god 
ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige avsatta medel 
i kommunreserven till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds  
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige angivna  
ofördelad investeringsram till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds 
verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  
 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) deltar ej i beslutet. 

Ärendet 
Budgeten är det övergripande dokument som anger kommunfullmäktiges  
inriktning och viktigaste prioriteringar. Marks kommun arbetar med en fyra- 
årig budgetplanering där fokus ligger på långsiktig hållbarhet.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Budget 2020–2021 med plan för 2022–2023 enligt upprättat förslag fastställs. 
 
Föreslagna förändringar av vad god ekonomisk hushållning innebär för Marks 
kommun fastställs. 
 
Marks kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning fastställs till: 
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Resultatmål: Resultatet uppgår till minst 1 % av skatt, utjämning och finans-
netto (fyraårs snitt). 
 
Finansieringsmål: Kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är lägre än 90 % 
av vår kommungrupps bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). 
 
Planeringsmål: Oförändrad skattesats. 
 
Dokumenten Vision och mål för Marks kommun och Riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med ovanstående beslut om god 
ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige avsatta medel 
i kommunreserven till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds  
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige angivna  
ofördelad investeringsram till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds 
verksamhet. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm-Hansson (C) lägger förslaget att förslag till budget 2020-2023 
kompletteras med Markmajoritetens budget, bilaga 1. 
 
Lisa Dahlberg (S), Niklas Herneryd (L), Peter Landgren (S) och Christopher 
Thorsson (S) instämmer i Lena Ferm-Hanssons (C) förslag.   

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm-Hanssons 
(C) förslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Budget 2020–2021 med plan för 2022–2023 enligt upprättat förslag fastställs, 
kompletterat med Markmajoritetens budget.  
 
Föreslagna förändringar av vad god ekonomisk hushållning innebär för Marks 
kommun fastställs. 
 
Marks kommuns finansiella mål för god ekonomisk hushållning fastställs till: 
 
Resultatmål: Resultatet uppgår till minst 1 % av skatt, utjämning och finans-
netto (fyraårs snitt). 
 
Finansieringsmål: Kommunkoncernens bruttoskuld/invånare är lägre än 90 % 
av vår kommungrupps bruttoskuld/invånare (fyraårs snitt). 
 
Planeringsmål: Oförändrad skattesats. 
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Dokumenten Vision och mål för Marks kommun och Riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning uppdateras i enlighet med ovanstående beslut om god 
ekonomisk hushållning. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige avsatta medel 
i kommunreserven till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds  
verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen har rätt att disponera av kommunfullmäktige angivna  
ofördelad investeringsram till kommunstyrelsens egen eller annan nämnds 
verksamhet. 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 
Valda revisorer 
 

________________ 
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§ 225/2019 Dnr 2019-564 345  

Översyn av allmänna bestämmelser för användandet av Marks  
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (ABVA) inklusive bilaga Information till fastighets- 
ägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA),  
ersätts med upprättat förslag att gälla från och med den 1 januari 2020. 
 
Kompletterande tjänsteutlåtande angående fastighetsägares bekostnad av 
LTA-enheter ska upprättas till kommunstyrelsens behandling av ärendet.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (ABVA) är från 2008 och behöver ses över. Till de 
allmänna bestämmelserna finns en bilaga med information till fastighetsägare 
om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar (ABVA) inklusive bilaga Information till fastighets- 
ägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA),  
ersätts med upprättat förslag att gälla från och med den 1 januari 2020. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef Jenny Forsberg och projekttekniker Johan Eriksson redogör 
för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att allmänna bestämmelser för användande av Marks 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) inklusive bilaga 
Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och  
avloppstjänster (ABVA), ersätts med upprättat förslag att gälla från och med 
den 1 januari 2020. 
 
Kompletterande tjänsteutlåtande angående fastighetsägares bekostnad av 
LTA-enheter ska upprättas till kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Förslagen antas. 
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Expedieras slutligt till 
Teknik- och servicenämnden 
Miljönämnden 

________________ 
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§ 226/2019 Dnr 2018-446 109 

Utskott vid barn- och utbildningsnämnden avseende arbets- 
marknadsfrågor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden kompletteras i 4 § med att 
presidierna för kommunstyrelsen och socialnämnden ska vara ständigt  
adjungerade i arbetsutskottet i ärenden gällande frågor som den samlade  
enheten för arbetsmarknadsfrågor har hand om, med rätt att närvara, delta i 
överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att förtydliga frågan om anställnings- 
Myndighet för naturvårdslagets medarbetare.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Från och med den 1 januari 2020 är arbetsmarknadsfrågorna i kommunen 
samlade till barn- och utbildningsnämnden. När kommunfullmäktige fattade 
beslut om det, togs samtidigt beslut om att kommunstyrelsen ska återkomma 
med förslag till särskilt utskott vid barn- och utbildningsnämnden vad gäller 
arbetsmarknadsfrågor.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Reglementet för barn- och utbildningsnämnden kompletteras i 4 § med att 
presidierna för kommunstyrelsen och socialnämnden ska vara ständigt  
adjungerade i arbetsutskottet i ärenden gällande frågor som den samlade  
enheten för arbetsmarknadsfrågor har hand om, med rätt att närvara, delta i 
överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet.  
 
Reglementet för teknik- och servicenämnden ändras i 2 § punkt 7 så att 
nämnden inte längre ansvarar för anordnande av offentligt skyddade arbeten. 
Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att reglementet för barn- och utbildningsnämnden  
kompletteras i 4 § med att pre-sidierna för kommunstyrelsen och social- 
nämnden ska vara ständigt adjunge-rade i arbetsutskottet i ärenden gällande 
frågor som den samlade enheten för arbetsmarknadsfrågor har hand om, med 
rätt att närvara, delta i överlägg-ningar och få sin mening antecknad i  
protokollet. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att förtydliga frågan om anställnings- 
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myndighet för naturvårdslagets medarbetare.  
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
 

________________ 
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§ 227/2019 Dnr 2019-636 003  

Översyn av riktlinjer för styrdokument i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Riktlinjerna för styrdokument i Marks kommun revideras enligt upprättat  
förslag och ska fortsatt gälla.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Sedan 2015 finns riktlinjer för styrdokument i Marks kommun. Dessa gäller 
fram till och med den 25 november 2019 och behöver därför lyftas på nytt för 
ställningstagande. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 27 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjerna för styrdokument i Marks kommun revideras enligt upprättat  
förslag och ska fortsatt gälla.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att riktlinjerna för styrdokument i Marks kommun  
revideras enligt upprättat förslag och ska fortsatt gälla. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Kommunens nämnder och bolag 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 21(33) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2019-10-09 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 228/2019   

Information om pågående tvist mellan Marks kommun och  
Remondis Infinitum  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Dagens sammanträde 
1:e kommunjurist Helena Blomqvist och kommundirektör Mats Lilienberg ger 
arbetsutskottet information om pågående tvist mellan Marks kommun och  
Remondis Infinitum . 
 
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.  
 
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker. 
 

________________ 
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§ 229/2019 Dnr 2019-634 106 

Avtal avseende FoU Sjuhärad Välfärd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Avtalet mellan parterna i FoU Sjuhärad Välfärd förlängs inte.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva FoU Sjuhärad Välfärd om att 
Marks kommun inte förlänger avtalet. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
I en skrivelse som kom in den 27 augusti 2019 har förvaltningschefen för  
socialförvaltningen skrivit till kommunstyrelsen om att inte förlänga avtalet 
avseende FoU Sjuhärad Välfärd.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga avtalet mellan parterna i FoU  
Sjuhärad Välfärd.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva FoU Sjuhärad Välfärd om att 
Marks kommun inte förlänger avtalet. 

Dagens sammanträde 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lena Ferm-Hansson (C) yrkar att inte förlänga avtalet mellan parterna i FoU 
Sjuhärad Välfärd, samt att kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva FoU 
Sjuhärad Välfärd om att Marks kommun inte förlänger avtalet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att inte förlänga avtalet mellan parterna i FoU Sjuhärad 
Välfärd.  
 
Kommundirektören ges i uppdrag att tillskriva FoU Sjuhärad Välfärd om att 
Marks kommun inte förlänger avtalet. 
 
Förslagen antas. 

Expedieras slutligt till 
Äldreomsorgsnämnden 
Socialnämnden 
 

________________ 
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§ 230/2019 Dnr 2019-273 805  

Ansökan från Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad om bidrag till brotts- 
offerstödjande verksamhet i Marks kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansökan om 65 000 kronor i årligt åter-
kommande bidrag/avtal till brottsofferstödjande verksamhet i Marks kommun 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansöker om 65 000 kronor i årligt åter- 
kommande bidrag/avtal till brottsofferstödjande verksamhet i Marks kommun. 
Brottsofferjouren är en ideell förening med uppgift att erbjuda hjälp och stöd 
till brottsoffer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. All kontakt med 
är kostnadsfri och samtliga stödpersoner har avlagt tystnadslöfte. Föreningen 
erbjuder stöd och hjälp vid rättegång. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 augusti. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansökan om 65 000 kronor i årligt åter- 
kommande bidrag/avtal till brottsofferstödjande verksamhet i Marks kommun 
godkänns. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad ansökan om 
65 000 kronor i årligt återkommande bidrag/avtal till brottsofferstödjande 
verksamhet i Marks kommun godkänns. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till 
Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad 
 

________________ 
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§ 231/2019 Dnr 2019-624 253 

Förslag till tävlingsdokument för markanvisningstävling Smälteryd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Tävlingsprogrammet för Smälteryd antas. 
 
Samhällsutvecklingsenheten får i uppdrag att publicera och genomföra  
markanvisningstävlingen.  
 
Tävlingsjuryn får i uppdrag att utse vinnare i markanvisningstävlingen. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2019-10-02, § 170) att markanvisning  
genom markanvisningstävling ska användas för exploateringsområdet  
Smälteryd. 
 
Ett tävlingsprogram är framtaget, och publicering föreslås till 12 november 
2019. Vinnare kan preliminärt utses i mars/april 2020, varefter mark- 
anvisningsavtal kan tecknas och detaljplanearbetet påbörjas.  
 
En exploateringskalkyl är framtagen som visar kommunens bedömda  
ekonomiska utfall av exploateringsprojektet.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tävlingsprogrammet för Smälteryd antas. 
 
Samhällsutvecklingsenheten får i uppdrag att publicera och genomföra  
markanvisningstävlingen.  
 
Tävlingsjuryn får i uppdrag att utse vinnare i markanvisningstävlingen. 

Dagens sammanträde 
Exploateringsingenjör Max Tholén redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Tävlingsprogrammet för Smälteryd antas. 
 
Samhällsutvecklingsenheten får i uppdrag att publicera och genomföra  
markanvisningstävlingen.  
 
Tävlingsjuryn får i uppdrag att utse vinnare i markanvisningstävlingen. 
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Förslagen antas. 
____________ 
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§ 232/2019 Dnr 2018-424 212 

Utställningsyttrande - Fördjupad översiktsplan för Kungsäter,  
Varbergs kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning 
för Kungsäter, utställningshandling 2019-05-28. Kommunen ställer sig positiv 
till mellankommunal regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur 
aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan. 

Ärendet 
Marks kommun har som remissinstans tillsänts Översiktsplan för Varbergs 
kommun, Fördjupning för Kungsäter, utställningshandling 2019-05-28. 
Kungsäter är beläget strax söder om kommunens södra gräns och  
kommunens utvecklingsnod Horred fungerar som serviceort med tåg- 
förbindelse i området. Det finns gemensamma intressen i området, framförallt 
pekar Varbergs översiktsplan ut ett regionalt kollektivtrafikstråk mellan  
orterna. 
 
I Kungsäter finns ett opåverkat område som omfattar stora delar av Varbergs 
kommuns nordöstra delar. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning 
för Kungsäter, utställningshandling 2019-05-28. Kommunen ställer sig positiv 
till mellankommunal regional utveckling över länsgränsen, framförallt ur 
aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa hagnestål redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun tillstyrker Översiktsplan för Varbergs 
kommun, Fördjupning för Kungsäter, utställningshandling 2019-05-28.  
Kommunen ställer sig positiv till mellankommunal regional utveckling över 
länsgränsen, framförallt ur aspekterna kollektivtrafik och ortssamverkan. 
 
Förslaget antas. 
 

________________ 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 27(33) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 2019-10-09 
 
 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 233/2019 Dnr  

Tematiskt tillägg till översiktsplanen för kommunens vattenskydds-
områden 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommundirektören får i uppdrag ta fram tematiskt tillägg till översiktsplanen 
för kommunens vattenskyddsområden samt rätt att använda hundra tusen 
kronor ur budgeten för översiktsplanering. 

Ärendet 
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen syftar till att klargöra om och i så fall 
var ny bebyggelse kan tillkomma inom kommunens vattenskyddsområden 
utan att riskera att vattnets kvalite och mängd försämras. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommundirektören får i uppdrag ta fram tematiskt tillägg till översiktsplanen 
för kommunens vattenskyddsområden samt rätt att använda hundra tusen 
kronor ur budgeten för översiktsplanering. 

Dagens sammanträde 
Miljöinspektör Ylva Fägerås redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommundirektören får i uppdrag ta fram tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för kommunens vattenskyddsområden samt rätt att 
använda hundra tusen kronor ur budgeten för översiktsplanering. 
 
Förslaget antas. 
 

________________ 
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§ 234/2019 Dnr 2019-299 200  

Förslag på remiss för riktlinje för konstnärlig gestaltning i Marks 
kommun  

Arbetsutskottets beslut 
 
Förslag på riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Marks kommun remitteras till 
kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och teknik- och  
servicenämnden. 
 
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast 18 december. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån 
för Lars-Inge Anderssons (KD) förslag. 

Ärendet 
Marks kommun ska enligt kommunfullmäktiges beslut ta fram ett förslag till 
regelverk för hur enprocentregeln för konstnärlig gestaltning ska kunna  
tillämpas i Marks kommun.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag på riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Marks kommun remitteras till 
kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden och teknik- och  
servicenämnden. 
 
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast 18 december. 

Dagens sammanträde 
2:e kommunjurist Malin Jakobsson redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår följande ändring i riktlinjen för konstnärlig 
gestalning i Marks kommun: ” Marks kommun kan i samband med ny- 
byggnation avsätta en summa för konstnärlig gestaltning i kommunen.” 

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge  
Anderssons (KD) förslag, och finner att förslaget avslås. 
 
Reservation 
Tomas Johansson (M) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån 
för Lars-Inge Anderssons (KD) förslag.  
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Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår att förslag på riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Marks 
kommun remitteras till kultur- och fritidsnämnden, plan- och byggnads- 
nämnden och teknik- och servicenämnden. 
 
Svar på remissen lämnas till kommunledningskontoret senast 18 december. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Teknik- och servicenämnden 
 

________________ 
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§ 235/2019 Dnr 2019-386 773 

Upphandling av företagshälsovård – godkännande av upphandlings-
dokument 

Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokument avseende företagshälsovård godkänns.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
___________________  ________________________ 
Lisa Dahlberg   Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Nuvarande avtal avseende företagshälsovård löper ut 2020-02-28 och ny 
upphandling behöver därför genomföras.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingsdokument avseende företagshälsovård godkänns. 

Dagens sammanträde 
Upphandlare Lena Lindblad redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokument avseende företagshälsovård 
godkänns. 
 
Förslaget antas. 
 

________________ 
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§ 236/2019 Dnr 2019-693 059  

Ny upphandling gällande licenspartner  

Arbetsutskottets beslut 
 
Upphandlingsdokument avseende licenspartner godkänns.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
___________________  ________________________ 
Lisa Dahlberg    Tomas Johansson 
Ordförande   Justerande 

Ärendet 
Med anledning av nuvarande leveransavtal med Marks kommuns licenspartner 
Crayon AB löper ut 2019-12-31 och förlängning inte är möjlig så behöver 
Marks kommun göra en ny upphandling för licenspartner. Licenspartnern  
hanterar licenser för operativsystem, kontorsprogram, molntjänster samt de 
rättigheter som behövs för att ansluta till kommunens nät.  
 
Microsoft kräver att kommun har en LAR (Large Account Manager) för att 
teckna licenser med Microsoft. Crayon har varit Marks kommuns LAR i 6 år.  
 
Förutom Microsoft licenser så har även nuvarande licenspartner hanterat l 
icenser för bland annat Adobe och kommunens intranät. 
 
Målet med denna upphandlingen är att den blivande licenspartner ska hantera 
licenser från fler tillverkare än vad nuvarande har gjort. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 september. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Upphandlingsdokument avseende licenspartner godkänns.  

Dagens sammanträde 
Upphandlare Agime Selmani redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att upphandlingsdokument avseende licenspartner  
godkänns.  
 
Förslaget antas.   
 

________________ 
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§ 237/2019 Dnr 2019-495 005 

Start av projekt finansierat av utvecklingsportföljen, hösten 2019 

Arbetsutskottets beslut 
 
Följande projekt godkänns för omgående projektstart: 
 
- Digitalisering Detaljplaner 
- Digitalisering Bygglovshandlingar 
- Digitalisering Ritningsmaterial 
- KIR till RIKS-KIR  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 november ska förvaltningen åter-
komma med mer information kring resfria möten. 

Ärendet 
Beslut behöver fattas om projektstart av digitaliseringsförslag i Marks  
kommun, finansierat av utvecklingsportföljen.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Omgående projektstart godkänns för digitaliseringsförslagen med tillhörande 
kriterier för en budgeterad kostnad på 4 430 000 kronor.   
 
Kommunstyrelsen finansierar projektet. 

Dagens sammanträde 
IT-chef Krister Näsström och kommundirektör Mats Lilienberg redogör för 
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att följande projekt godkänns för omgående  
projektstart: 
 
- Digitalisering Detaljplaner 
- Digitalisering Bygglovshandlingar 
- Digitalisering Ritningsmaterial 
- KIR till RIKS-KIR  
 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 13 november ska förvaltningen åter-
komma med mer information kring resfria möten. 
 
Förslagen antas. 
 

________________ 
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§ 238/2019 Dnr 2019-448 023  

Rekrytering av förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 
 
Rasmus Torngard anställs som förvaltningschef på kultur- och fritids- 
förvaltningen, med en ingångslön på 58 000 kronor i 2020 års löneläge. 

Dagens sammanträde 
Rekryteringsstrateg Kicki Olsson-Billing och kommundirektör Mats Lilienberg 
redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Rasmus Torngard anställs som förvaltningschef på 
kultur- och fritidsförvaltningen, med en ingångslön på 58 000 kronor i 2020 
års löneläge.  
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras till  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Lön- och ekonomiservice 
 

________________ 
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