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 Utdragsbestyrkande 
 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet, kommunhuset i Kinna, klockan 08.30-16.30. 
Paus klockan 09.40-09.55, 12-05-13.00, 14.50.15.05.  

  
Beslutande S Lisa Dahlberg 
 L Niklas Herneryd 
 C Lena Ferm Hansson 
 M Tomas Ekberg tjänstgör för Tomas Johansson 
 KD Lars-Inge Andersson 
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 C Leif Sternfeldt, klockan 08.30-12.05  
 S Christopher Thorsson, klockan 08.30-14.50 
 KD Elise Arnell 
   
   
  Tjänstemän 
  Mats Lilienberg, kommundirektör 
  Ellen Player Pellby, kommunsekreterare  
  Victoria Bengtsson, samhällsutvecklingschef §§ 249, 259-

261, 267 
  Afshin Ghafoori, planarkitekt §§ 249 
  Tomas Arvidsson, verksamhetschef §§ 249 
  Magnus Palm, förvaltningschef teknik- och serviceförvalt-

ningen §§ 249, 267 
  Erik Glansin, projektledare §§ 249 
  Petra Thedin, arkitekt Fredblads §§ 249 
  Marita Haglund, verksamhetscontroller §§ 250, 257-258, 

267 
  Lars Landrö, kanslichef §§ 251- 255, 264, 267  
  Helena Blomqvist, 1:a kommunjurist §§ 255 
  Maya Hultgren Saksi, näringslivs- och kommunikationschef 

§§ 256, 267  
  Camilla Olsson, näringslivshandläggare § 256 
  Karin Hydén, ekonomichef §§ 257-258, 265, 267  
  Kristian Johansson, ekonom §§ 257-258 
  Malin Johnsson, ekonom §§ 257-258 
  Lena Arvidsson, redovisningschef §§ 257-258  
  Krister Näsström, digitaliseringschef §§ 257, 266- del av § 

267 
  Maria Sivedal, utredare §§ 259-260 
  Karin Magnusson, administrativ handläggare § 260 
  Åsa Hagnestål, planarkitekt §§ 259-261, 263 
  Elin Berg, planarkitekt §§ 259-261, 263 
  Malin Fridlund, folkhälsosamordnare § 262 
  Anna Holmén, utredare §§ 264 
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  Martin Bertilsson, upphandligschef § 267 
  Matilda Johansson, säkerhetschef § 267 
  

 
Utses att justera Tomas Ekberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, den 14 november  
  
Underskrifter Sekreterare  § 249-267 
  Ellen Player Pellby   
     
 Ordförande    
  Lisa Dahlberg   
     
 Justerande    
 Tomas Ekberg  
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 249-267 
 
Sammanträdesdatum 2019-11-13 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-11-14 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-12-05 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret 

 
Underskrift   
                                           Ellen Player Pellby 
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Innehållsförteckning 
  
Redovisning av skisser på fasader  § 249 
  
Vision och mål för Marks kommun 2020  § 250 
  
Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 
2019  

§ 251 

  
Redovisning av obesvarade motioner 2019 § 252 
  
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag  § 253 
  
Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat i medborgarförslag  

§ 254 

  
Utredning med anledning av Länsstyrelsens uppföljning av miljö-
nämnden 

§ 255 

  
Bidrag till Ung Företagsamhet Älvsborg § 256 
  
Oktoberrapport 2019 för kommunstyrelsen § 257 
  
Oktoberrapport 2019 för Marks kommun § 258 
  
Förslag till yttrande kring åtgärdsvalsstudie väg 156 § 259 
  
Förslag till svar på offert om tillköp av trafik § 260 
  
Information om hantering av seniorkort § 261 
  
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 
2020  

§ 262 

  
Förslag till yttrande angående Svenljunga kommuns utställnings- 
handling, ny översiktsplan 

§ 263 

  
Ny tillstånds- och/eller tillsynsenhet § 264 
  
Förlängning och sänkning av borgen – Sätila Fiber § 265 
  
Start av projekt finansierat av utvecklingsportföljen , hösten 2019  § 266 
  
Nämndplanearbete och riskanalys § 267 
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§ 249/2019 Dnr 2016-458 530  

Redovisning av skisser på fasader  

Arbetsutskottets beslut  
 
Förslag till fasadutformning godkänns.  
 
Projektledarens uppdrag anses slutfört.  

Ärendet 
Ärendet avser utformning av fasaderna på den nya miniarenan/idrottshallarna 
som skall byggas tillsammans med nya Lyckeskolan. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens tjänsteutlåtande den 7 november 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till fasadutformning. 

Dagens sammanträde 
Arkitekt Petra Thedin redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förslag till fasadutformning godkänns.  
 
Projektledarens uppdrag anses slutfört. 
 
Förslagen antas. 

________________ 
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§ 250/2019 Dnr 2019-772 042 

Vision och mål för Marks kommun 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Vision och mål för Marks kommun 2015-2018 förlängs att även gälla år 2020. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog i december 2014 vision och mål för Marks kommun 
2015-2018. Fullmäktige beslutade i december 2018 att vision och mål för 
Marks kommun 2015-2018 gäller för år 2019 och nu föreslås dokumentet 
gälla även år 2020.  

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens tjänsteutlåtande den 28 oktober 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Vision och mål för Marks kommun 2015-2018 förlängs att även gälla år 2020.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund redogör för ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att vision och mål för Marks kommun 2015-2018  
förlängs att även gälla år 2020.  
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Samtliga nämnder och styrelser 

________________ 
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§ 251/2019 Dnr 2019-418 101  

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag 
2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag KS 2017-440 028 
med tillhörande motivering:  
 
”Medborgarförslag om att Marks kommun inför gratis kaffe och te till  
kommunanställda" avskrivs med motiveringen att detta genomfördes  
1 januari 2018.  
 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som fullmäktige inte har 
fattat beslut om inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktigesordinarie sammanträde i juni 
och december. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens tjänsteutlåtande den 1 november 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag KS 2017-440 028 
med tillhörande motivering:  
 
”Medborgarförslag om att Marks kommun inför gratis kaffe och te till  
kommunanställda" avskrivs med motiveringen att detta genomfördes  
1 januari 2018.  
 
Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande medborgarförslag KS 2017-440 028 
med tillhörande motivering:  
 
”Medborgarförslag om att Marks kommun inför gratis kaffe och te till  
kommunanställda" avskrivs med motiveringen att detta genomfördes  
1 januari 2018.  
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Redovisningen av obesvarade medborgarförslag godkänns. 
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Förslagsställaren 
 

________________ 
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§ 252/2019 Dnr 2019-418 101  

Redovisning av obesvarade motioner 2019  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande motion KS 2015-596 20 med  
tillhörande motivering:  
 
”Motion om flyktingbostäder (L)", avskrivs med motiveringen att Lyckeskolan 
använder marken för provisoriska skollokaler och kommer att göra tills det 
finns en nybyggd Lyckeskola.  
 
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns.  
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 30 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som fullmäktige inte har fattat  
beslut om inom ett år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras 
på kommunfullmäktigesordinarie sammanträde i juni och december. 

Ärendets behandling 
Teknik- och servicenämndens tjänsteutlåtande den 1 november 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avskriver följande motion KS 2015-596 20 med  
tillhörande motivering:  
 
”Motion om flyktingbostäder (L)", avskrivs med motiveringen att Lyckeskolan 
använder marken för provisoriska skollokaler och kommer att göra tills det 
finns en nybyggd Lyckeskola.  
 
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige avskriver följande motion KS 2015-596 20 med  
tillhörande motivering:  
 
”Motion om flyktingbostäder (L)", avskrivs med motiveringen att Lyckeskolan 
använder marken för provisoriska skollokaler och kommer att göra tills det 
finns en nybyggd Lyckeskola.  
 
Redovisningen av obesvarade motioner godkänns. 
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Förslagen antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Motionären 
 
_________________ 
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§ 253/2019 Dnr 2019-806 101 

Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisning från nämnderna av obesvarade medborgarförslag godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska nämnderna två  
gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år  
från det att de väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på kommun-  
fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.  

Ärendets behandling 
Nämnderna har tagit fram förteckningar över de medborgarförslag som inte  
besvarats inom ett år från det att de väcktes i kommunfullmäktige. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att redovisning från nämnderna av obesvarade  
medborgarförslag godkänns.  
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 254/2019 Dnr 2019-807 101 

Redovisning av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder 
fattat i medborgarförslag 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Redovisningen av beslut som kommunstyrelsen och övriga nämnder fattat i 
medborgarförslag godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt 31 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen  
och övriga nämnder som handlägger medborgarförslag löpande informera  
kommunfullmäktige om de beslut som fattas i ärendena. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder har tagit fram förteckningar över de  
medborgarförslag som kommunstyrelsen och respektive nämnd har fattat  
beslut om.  

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Ellen Player Pellby redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att redovisningen av beslut som kommunstyrelsen och 
övriga nämnder fattat i medborgarförslag godkänns.  
 
Förslaget antas. 

________________ 
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§ 255/2019 Dnr 2019-572 400 

Utredning med anledning av Länsstyrelsens uppföljning av miljö-
nämnden  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Informationen noteras, likaså den bedömning som 1:e kommunjurist har gjort 
om att det inte är nödvändigt att göra en organisationsförändring inom  
samhällsbyggnadsförvaltningen, utan det är tillräckligt att inskränka  
förvaltningschefens ansvar för de ärenden där kommunen är involverad som 
part eller liknande.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Länsstyrelsen genomförde under mars 2019 uppföljning av miljöbalks- 
tillsynen 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. Länsstyrelsen gav i sin rapport flera  
rekommendationer, varav 1 :e kommunjurist har fått i uppdrag att utreda tre 
av dem. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att informationen noteras, likaså den bedömning som 
1:e kommunjurist har gjort om att det inte är nödvändigt att göra en  
organisationsförändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen, utan det är till-
räckligt att inskränka förvaltningschefens ansvar för de ärenden där  
kommunen är involverad som part eller liknande. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Miljönämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 

________________ 
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§ 256/2019 Dnr 2018-626 049 

Bidrag till Ung Företagsamhet Älvsborg 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Ung Företagsamhet i Älvsborgs ansökan om 144 000 kronor i verksamhets-
stöd för verksamhetsåret 2019 godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Ung Företagsamhet Älvsborg saknar finansiering av sin verksamhet och har 
därför ansökt om medel från de kommuner där verksamheten bedrivs.  
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade den 
27 september 2019 att ett årligt bidrag tilldelas Ung Företagsamhet för  
perioden 2020 - 2022.  
 
Ung Företagsamhet Älvsborg ansöker om 144 tusen kronor i verksamhetsstöd 
från Marks kommun för verksamhetsåret 2019. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Ung Företagsamhet i Älvsborgs ansökan om  
144 000 kronor i verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2019.  

Dagens sammanträde 
Näringslivs- och kommunikationschef Maya Hultgren Saksi redogör för  
ärendet.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Ung Företagsamhet i Älvsborgs ansökan om  
144 000 kronor i verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2019 godkänns.  
 
Förslagen antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Ung Företagsamhet Älvsborg 

________________ 
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§ 257/2019 Dnr 2019-708 042  

Oktoberrapport 2019 för kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommundirektörens uppdrag att återrapportera arbetet med att åtgärda  
bristerna i internkontrollen avseende återlämning av arbetsplatsutrustning  
anses härmed fullgjort.  
 
Oktoberrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Enligt det av kommunfullmäktiges fastställda styrsystem för Marks kommun 
skall samtliga nämnder lämna en avstämning av verksamhetsuppföljningen 
och den ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2019.  
 
I samband med delårsrapporten konstaterades att den ordinarie  
verksamheten under kommunstyrelsen har för höga kostnader i förhållande 
till budget. Kommundirektören hade då initierat en genomgripande genom-
gång och analys av avvikelsen inom IT- och digitaliseringsenheten.  
 
Kommundirektören fick av kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera  
arbetet med att åtgärda bristerna i internkontrollen avseende återlämning av 
arbetsplatsutrustning i samband med oktoberrapporten. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommundirektörens uppdrag att återrapportera arbetet med att åtgärda  
bristerna i internkontrollen avseende återlämning av arbetsplatsutrustning  
anses härmed fullgjort.  
 
Oktoberrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Dagens sammanträde 
Digitaliseringschef Krister Näsström och ekonomichef Karin Hydén redogör för  
ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommundirektörens uppdrag att återrapportera  
arbetet med att åtgärda bristerna i internkontrollen avseende återlämning av 
arbetsplatsutrustning anses härmed fullgjort.  
 
Oktoberrapport 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 
  
Förslagen antas. 
________________ 
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§ 258/2019 Dnr 2019-707 042 

Oktoberrapport 2019 för Marks kommun  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Barn- och utbildningsnämnden beviljas en ökning av budget på 0,5 miljoner 
kronor 2019 för uppstartskostnader relaterade till ny arbetsmarknadsenhet.  
Ökningen av budget finansieras genom kommunreserven.  
 
Oktoberrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den 
ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2019.  
 
Av nämndernas och styrelsernas totalt 29 grunduppdrag är bedömningen att 
27 kommer att uppfyllas helt eller i hög grad medan två kommer att uppfyllas 
delvis.  
 
Den ekonomiska prognosen för kommunen innebär ett resultat om 25,8  
miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,4 miljoner kronor jämfört med  
prognosen i delårsrapporten. Av de hittills inkomna beslutsprotokollen från 
nämnderna har inga särskilda framställningar gjorts. Alla nämnder har ännu 
inte behandlat sina oktoberrapporter. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Oktoberrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonom Kristian Johansson  
redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beviljas en ökning av budget på 0,5 miljoner 
kronor 2019 för uppstartskostnader relaterade till ny arbetsmarknadsenhet.  
Ökningen av budget finansieras genom kommunreserven.  
 
Oktoberrapport 2019 för Marks kommun godkänns.  
  
Förslagen antas. 
________________ 
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§ 259/2019 Dnr 2019-26 512 

Förslag till yttrande kring åtgärdsvalsstudie väg 156 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Remissyttrandet, med följande ändringar, godkänns och översänds som  
kommunens svar till Trafikverket: 
 
Signalsystem vid Källarbacken avstyrks. 
 
Det ska finnas en hållplats på den västra sidan av väg 156. 
 
Skäl finns att titta på att ta fram fler vägplaner, sett till trafikflöde. 
 
Trafiksäkerheten för fotgängare ska säkerställas genom en gångtunnel. 
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Trafikverket har sedan 2018 arbetat med att ta fram en åtgärdsvalsstudie för 
väg 156 mellan väg 40 och länsgränsen mot Jönköping. Trafikverket har över-
sänt åtgärdsvalsstudie väg 156 inom Västra Götaland, trafiksäkerhet och till-
gänglighet på remiss till bland annat Marks kommun med svar så fort som 
möjligt.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Remissyttrandet godkänns och översänds som kommunens svar till  
Trafikverket. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Elin Berg redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.    
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Lars-Inge Andersson (KD) föreslår att det ska finnas en hållplats på den 
västra sidan av väg 156.  
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår följande tillägg: Skäl finns att titta på att ta fram 
fler vägplaner, sett till trafikflöde.  
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att signalsystem vid Källarbacken avstyrks.   
 
Lena Ferm-Hansson (C) föreslår att trafiksäkerheten för fotgängare ska säker-
ställas genom en gångtunnel.  
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Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lars-Inge Andersson 
(KD) förslag om att det ska finnas en hållplats på den västra sidan av väg 
156, och finner att förslaget antas.  

Beslutgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens till-
äggsförslag om att skäl finns att titta på att ta fram fler vägplaner, sett till 
trafikflöde, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag 
om att signalsystem vid Källarbacken avstyrks, och finner att förslaget antas.   
 
Beslutsgång 4 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Lena Ferm-Hansson 
(C) förslag om att trafiksäkerheten för fotgängare ska säkerställas genom en 
gångtunnel, och finner att förslaget antas.  
 
Beslutsgång 5 
Ordföranden föreslår att remissyttrandet, med ovanstående ändringar, god-
känns och översänds som kommunens svar till Trafikverket. 
 
Förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Trafikverket 
 
________________ 
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§ 260/2019 Dnr 2019-765 531  

Förslag till svar på offert om tillköp av trafik 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Offerterna för linje 381 och 382 antas till en kostnad av 1,55 miljoner kronor. 
Kostnaden för år 2020 hanteras genom kommunreserven. Den långsiktiga 
kostnaden hanteras i det ordinarie budgetarbetet inför 2021. 
 
En utvärdering ska göras under våren 2020 inför nästkommande period för 
att se huruvida antalet bussturer, avgångstider, samt linjesträckning ska för-
ändras. 
 
Tillköpet av trafik ska utvärderas om fyra år.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Västtrafik har meddelat Marks kommun att de kommer att upphöra med  
kollektivtrafik på linje 381 och 382 från december 2020 i samband med att de 
efter en upphandling går in i en ny avtalsperiod. Linje 381 trafikerar Inseros-
Hägnen-Ubbhultskolan-Strömmavägen-Sätilaskolan och linje 382 Ubbhults 
såg-Ubbhultskolan-Hultavägen-Sätilaskolan. 
 
Elever boende efter dessa sträckor och som är berättigade till skolskjuts  
erhåller ett skolkort för att ta sig till Ubbhultskolan alternativt till Sätilaskolan. 
 
Västtrafik har i sin upphandling gjort en offert för ”tillköp av trafik” på  
respektive linje till en totalkostnad av 1 550 tusen kronor. Kommunen  
behöver ta ställning till offerterna och svara senast i december 2019. Ärendet 
innebär en ny kostnad för Marks kommun. 
 
Nu behöver kommunen ta ställning till om det ska finnas fortsatt linjetrafik på 
en eller båda ovannämnda sträckor, eller om de ska övergå till upphandlad 
trafik för skolskjuts.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kostnaden för år 2020 hanteras genom kommunreserven. Den långsiktiga 
kostnaden hanteras i det ordinarie budgetarbetet inför 2021. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Åsa Hagenstål redogör för ärendet.  
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Ärendet diskuteras.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att offerterna för linje 381 och 382 antas till en kostnad 
av 1,55 miljoner kronor. Kostnaden för år 2020 hanteras genom kommun- 
reserven. Den långsiktiga kostnaden hanteras i det ordinarie budgetarbetet 
inför 2021. 
 
Tomas Ekberg (M) föreslår att en utvärdering ska göras under våren 2020  
inför nästkommande period för att se huruvida antalet bussturer, avgångs- 
tider, samt linjesträckning ska förändras.  
 
Lisa Dahlberg (S) föreslår att tillköpet av trafik ska utvärderas om fyra år.  

Beslutsgång 
Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens förslag 
om att offerterna för linje 381 och 382 antas till en kostnad av 1,55 miljoner 
kronor. Kostnaden för år 2020 hanteras genom kommunreserven. Den lång-
siktiga kostnaden hanteras i det ordinarie budgetarbetet inför 2021. 
 
Förslaget antas. 
 
Beslutsgång 2 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår Tomas Ekbergs (M) 
tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Beslutsgång 3 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet antar eller avslår ordförandens  
tilläggsförslag, och finner att förslaget antas. 
 
Expedieras slutligt till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
________________ 
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§ 261/2019 Dnr 2019-129 530  

Information om hantering av seniorkort  

Arbetsutskottets beslut 
 
Informationen noteras.  

Ärendet 
Västtrafik har i sitt infobrev i oktober 2019 informerat om att införandet av 
det nya biljettsystemet ”Tre zoner” kommer att innebära att seniorkorten 
kommer att gälla i fler kommuner. Uppdraget som kommundirektören fått kan 
inte genomföras förrän 2021.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Informationen noteras.  

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

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att informationen noteras, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 262/2019 Dnr 2019-771 012 

Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 
2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet fastställs enligt 
upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.  

Ärendet 
Samhällsutvecklingsenheten har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 
det gemensamma folkhälsoarbetet för 2020. Verksamhetsplanen fastställs för 
ansvarig nämnd i kommunen och beslutas av Södra hälso- och sjukvårds-
nämnden, Västra Götalandsregionen.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet fastställs enligt 
upprättat förslag.  

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Malin Fridlund redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälso-
arbetet fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Förslaget antas.  
 
________________ 
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§ 263/2019 Dnr 2019-683 212 

Förslag till yttrande angående Svenljunga kommuns utställnings- 
handling, ny översiktsplan  

Arbetsutskottets beslut 
 
Marks kommun har inga synpunkter på översiktsplanen. 

Ärendet 
Svenljunga kommun har tagit fram, och skickat på utställning en kommande 
ny översiktsplan (ÖP) för Svenljunga kommun. Svar ska lämnas senast den 
20 november 2019 till Svenljunga kommun.   

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 30 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Marks kommun har inga synpunkter på planen.   

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att Marks kommun inte har några synpunkter på över-
siktsplanen. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Svenljunga kommun 
 
________________ 
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§ 264/2019 Dnr 2019-468 001  

Ny tillstånds- och/eller tillsynsenhet 

Arbetsutskottets beslut 
 
Det noteras att frågan hur den omedelbara handläggningen av tillstånd  
avseende försäljning av tobaksvaror ska hanteras – av socialförvaltningens 
personal, genom att tjänsten köps från en annan kommun eller på annat sätt 
– faller under socialnämndens ansvar i enlighet med nämndens reglemente. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag, med hörande av socialnämnden och miljö-
nämnden, att utreda förutsättningarna för att framöver samla all verksamhet 
avseende tillstånd respektive tillsyn för tobak, alkohol, livsmedel, läkemedel 
och rökfria miljöer under en förvaltning. 

Ärendet 
En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli 2019.  
Genom den nya lagstiftningen infördes en tillståndsplikt för detalj- och parti-
handel med tobak. Tillstånd meddelas av kommunen. Kommunerna och Polis-
myndigheten ansvarar för tillsyn av försäljningsställen. En annan förändring 
är att det infördes flera nya områden utomhus där rökning är förbjuden.  
Kommunerna har även tillsyn över rökfria miljöer. Vidare omfattar rök- 
förbudet fler produkter än tidigare. Den nya lagen innebär såväl nya uppgifter 
som ett utökat tillsynsansvar för kommunerna jämfört med den tidigare  
lagen. 
 
Socialnämnden har i ett beslut den 13 maj 2019, § 54, föreslagit att  
kommunstyrelsen bereder frågan om en tillstånds- och/eller tillsynsenhet. I 
nämndens beslut anges vidare att socialnämnden bör i första hand hantera 
tillstånden inom kommunen. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Det noteras att frågan hur den omedelbara handläggningen av tillstånd  
avseende försäljning av tobaksvaror ska hanteras – av socialförvaltningens 
personal, genom att tjänsten köps från en annan kommun eller på annat sätt 
– faller under socialnämndens ansvar i enlighet med nämndens reglemente. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag, med hörande av socialnämnden och miljö-
nämnden, att utreda förutsättningarna för att framöver samla all verksamhet 
avseende tillstånd respektive tillsyn för tobak, alkohol, livsmedel, läkemedel 
och rökfria miljöer under en förvaltning. 
 
Dagens sammanträde 
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Utredare Anna Holmén redogör för ärendet.  
 
Ärendet diskuteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Det noteras att frågan hur den omedelbara handläggningen av tillstånd  
avseende försäljning av tobaksvaror ska hanteras – av socialförvaltningens 
personal, genom att tjänsten köps från en annan kommun eller på annat sätt 
– faller under socialnämndens ansvar i enlighet med nämndens reglemente. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag, med hörande av socialnämnden och miljö-
nämnden, att utreda förutsättningarna för att framöver samla all verksamhet 
avseende tillstånd respektive tillsyn för tobak, alkohol, livsmedel, läkemedel 
och rökfria miljöer under en förvaltning. 
 
Förslaget antas.  
 
Expedieras till 
Socialnämnden 
Miljönämnden 
 
________________ 
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§ 265/2019 Dnr 2016-352 045 

Förlängning och sänkning av borgen – Sätila Fiber  

Arbetsutskottets beslut 
 
Sätila Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sänks till 3 000 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2021-04-30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören 
att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 
2021-07-31.  
 
Borgensavgift tas ej ut.  
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Ärendet 
I enlighet med KS §20/2017 har Marks kommun tecknat kommunal borgen till 
Sätila fiber ekonomisk förening om 8 miljoner kronor. Enligt beslutet är  
borgen giltig till och med 2020-01-31 med möjlighet till 3 månaders  
förlängning av kommundirektören.  
 
Efter kontakt med föreningen i oktober 2019 framkom att projektet inte är 
helt färdigt för avslut och att föreningen erhållit nytt beslut från Länsstyrelsen 
med samma bidragsbelopp som tidigare men nytt slutdatum, 2021-03-30. 
Föreningen planerar att ansluta några ytterligare fastigheter under våren 
2020 och sedan sammanställa och slutredovisa projektet. Antal anslutna fas-
tigheter har ökat jämfört med den budget som Länsstyrelsens bidragsbeslut 
är baserat på varför även nytt beslut angående bidragsbeloppet väntas inom 
kort.  
 
Föreningen har i samband med förskottsutbetalning om drygt 5 miljoner  
kronor av bidrag från Länsstyrelsen reglerat merparten av den skuld som 
kommunen borgat för och har i dagsläget runt 2 miljoner kronor i lån och  
behovet enligt nuvarande planering är att lånet inte kommer överstiga 3  
miljoner kronor. 

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 oktober. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sätila Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
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Borgen sänks till 3 000 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2021-04-30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören 
att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 
2021-07-31.  
 
Borgensavgift tas ej ut.  
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Sätila Fiber ekonomisk förening beviljas fortsatt kommunal borgen för lån som 
avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.  
 
Borgen sänks till 3 000 000 kronor och ska gälla fram till en månad efter det 
att föreningen fått hela sitt beviljade bidrag från Länsstyrelsen, dock längst 
fram till 2021-04-30. Om projektet försenas bemyndigas kommundirektören 
att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre månader fram till 
2021-07-31.  
 
Borgensavgift tas ej ut.  
 
Kommundirektören bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar. 
 
Förslagen antas.  
 
Expedieras till 
Sätila Fiber 
 
________________ 
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§ 266/2019 Dnr 2019-495 005  

Start av projekt finansierat av utvecklingsportföljen , hösten 2019 

Arbetsutskottets beslut 
 
Kommundirektören ges tillåtelse att disponera upp till 350 000 kronor ur ut-
vecklinsportföljen för att förbättra möjligheten att ha resfria möten. 

Ärendet 
Beslut behöver fattas om inköp av 500 stycken Skype-hörlurar samt inköp av 
e-utbildning för hur man använder Skype.  

Ärendets behandling 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 november. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget att köpa in Skype-hörlurar plus tillhörande e-utbildning för en  
kostnad av max 350 000 godkänns.  
 
Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsportfölj.  

Dagens sammanträde 
Digitaliseringschef Krister Näsström redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommundirektören ges tillåtelse att disponera upp till 
350 000 kronor ur utvecklinsportföljen för att förbättra möjligheten att ha res-
fria möten. 
 
Förslaget antas.  
 
 
________________ 
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§ 267/2019 Dnr 2019-435 010 

Nämndplanearbete och riskananlys 

Arbetsutskottets beslut 
 
Förvaltningen återkommer till arbetsutskottet med förslag på nämndplan den 
4 december i enlighet med dagens arbete.  

Dagens sammanträde 
Verksamhetscontroller Marita Haglund presenterar förslag på prioriterade  
områden i nämndplanen 2020-2021. Arbetsutskottet samt kommunstyrelsens 
förvaltningsledning diskuterar dessa.  
 
Gemensamma områden som är viktiga att åstadkomma förändring inom  
arbetas fram.  
 
Därefter grupparbetar arbetsutskottet samt kommunstyrelsens förvaltnings-
ledning med frågeställningar som stöd i riskanalysen för internkontrollplanen.  
 
Framtagna risker presenteras.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att förvaltningen återkommer till arbetsutskottet med 
förslag på nämndplan den 4 december i enlighet med dagens arbete. 
 
Förslaget antas.  
 
 
________________ 
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